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 ..ءادهإلا

 هللا ىوقت ىلع ينايّبر نيذللا يدلاو ىلإ

 يف تشثبو يبناج ىلإ تفقو يتلا يجوز ىلإو

 66 ةرباثملاو دجلا يسفن

 ريخلا مهيف لمآ نيذلا يدبك تاذلف ىلإو

 . .ءافولاو ةّبملا عم اذه يباتك يدهأ

 ياورجشلا رمع مازع



 نب ليلخ نب يلع ةمألعلا مامإلا خيّشلل ءرحُتلا يف ةّيورصُبلا دعاوق حرش

 .يورصُبلا نيدلا ءالعب فورعملا «يعفاّشلا يقشمُدلا يورصُبلا ملاس نب دمحأ
 نوكيل هيلع يرايتخا عقو يذلا .ةفيرّشلا ةيوبّنلا ةرجهلا نم 40٠0 ماع ىّنوعملا

 .اهبادآو ةّيبرعلا ةغّللا يف ريتسجاملا تابلطتمل ًالامكتسا يتلاسر

 ةمألعلا مامإلا خيَّشلا هفّلؤمل ؛وحّنلا يف ةيورصبلا دعاوق» باتكل حرش وهو

 فورعملا يعفاشلا يقشمّدلا يورصبلا يشرقلا رمع نب نمحّرلا دبع نب دمحم

 ةفيرّشلا ةّيوبّنلا ةرجهلا نم م١7 ماع ىَّفوعملا نيّدلا سمشب

 نيلماكتم نيمزالتم نييزاوتم نيفش يف طوطخللا اذه يف يلمع راس دقو

 .قيقحُتلاو ةسارّدلا :امهو رخآلا امهدحأ لمكي

 :يلي ام تدمضت طوطمما اذه لوح بناوج ىلع تلمتشا دقف ةسارّدلا اَمأ

 نيّدلا سمش خيّشلا «وحنلا يف ذ ةيورصبلا دعاوق» فّلُؤم ةايح نع ةمجرت

 لعل فرو هد تالثر هدعريكو ةئايكيو ةثاتئنتو حتت كاع نما يورصملا

 هباتك نع ثيدحب هتعبتأ .هراثآو هيتك ثيح نمو ؛هتافصو هقالخأ ثيح نمو

 يلضفلا يداهلا دبع روتكدلا هنم ًاءزج ّرشن يذلا وحْنلا يف ةّيورصبلا دعاوق»

 . م1510 ماع يبرعلا ناسّللا ةّلجم يف

 نيادلا ءالع خيّشلا (وحنلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش» فّلؤم نع تنّدحت مث

 .هتايحو هتأشنو هبسن ثيح نم .يورصبلا

 رثأت ىعلا تارثؤملاو هيف قاع يذلا رصعلا نع ةرصفخم هذين تحردأ مث

 . ينامثعلا مكحلا ىلإ يكولمملا مكحلا نم يلاقتنالا رصعلا اذه يف اهب



 حل
 نم تّيبو يوحّنلا هيهذم تحضوأ امكو .هذيمالتو هخويش نع تثالحتو

 حرش و هباتك نع ةساردب هتعبتأ ءبهذملا يرصب هنأ هدودحو ةّيوحنلا هئارآ لالخ

 بتك يف ةنّئمتملا هرداصمو هتاعوضوم ثيح نم (وحّنلا يف ةّيورصبلا دعاوق
 ىلع ينتعُّجش يتلا باتكلا ايازه نع تئادحت مث .هتقبس يتلا يبرعلا وحُنلا
 يتلا «نيلرب » ةخلسن تفصونف «نيترفوتملا باتكلا يتخسن نع تثدحت و .هقيقحت

 .ه44 ماع اهقّلؤم ةايح يف تحسن ذإ .مدقألا اهّنأل هيلع دستعأ ًالصأ اهتذخُنا
 .قيقحتلا ءانثأ ( ظ) زمرب اهل تزمرو ةيرهاّذلا ةبتكملا ةنازخ ةخسن تفصو مث

 لك طخ تسيب ذإ ءامهفّلْؤم ىلإ امهتبسن ةحص نيتخسُنلل يفصو ءانثأ تبثأو

 مجعم يف ةلاحك اضررمعو ؛نيفراعلا ةيده) ىف يدادغبلا اًشاب ليعامسإ نم

 . طوطخملا مسا يف «نيفّلؤملا

 نع باي تدرفأ دقف هليهستو وحلا ريسيعب طوطخلا ةّدام ةقالعل ًارظنو

 انينمنا 0 10 اهب ف تاكا : نزحت رجتلا زين تالواحم

 حرشو .يرشخمزلل « لّصفملا» باتك ىلإ ةراشإلاب تيفتكاو «نوثحابلاو

 باتكل ةيفاو ةساردب اهمتتخاو .ماشه نبال «ىدصلا لبو ىدنلا رطق»

 ريسيت ىلع تلمع يتلا ب بتكلا نم هَّنأل يزرطملل (وحّتلا يف حابصملا

 .هليهستو وحتتلا

 دّيَسلا لاثمأ نم فلّنسلا هيلع جرد ام ققو ترم دقف قيقحتلا ةّيلمع اّمآ
 - 4 2 سنن

 .نيقّقحْملا خويش نم نوثدحملا هيلع جرد امو «ةنازخلا بحاصو «فيرشلا

 يف ةسبلُملا عضاوملاو ظافلألا طبضو ؛هيتخسب طوطخملا خسنب تمق ذإ

 ىف تبثأو «ةيئاّقلا ةخسنلاب اهعضراعو ًالصأ «نيلرب» ةخسن تذخُّناو ءصْنلا
 .نيتخسنلا نيب فاللا عضاوم يشاوحلا

 .راعشألاو «ةفيرشلا ةيوبّنلا ثيداحألاو ,ةّينآرقلا تايآلا جيرختب تمت امك



 ثر ما
 امكو «لئابق مالعأ مأ صاخشأ مالعأ تناكأ ءاوس ةدراولا مالعألل تمجرتو

 ضعب ةفاضإب كلذ ىلع تدزو . ةّيلصألا اهّناظم ىلإ ةاحّنلا ءارآَّدر ىلع تلمع

 ًاحيضوت وأ ءصّنلا يف دراو أطخل ًاحيحصت نوكت نأ ولخت ال يتلا «تاقيلعتلا

 فلأوملا هدع يأرل ةشقانم وأ ءاصقن هيف تندظ ناكمل ًالامكتسا وأ ءقلغتسُمل

 .ةدايز وأ وشح وأ وغل نود «هب ًامَّلسُم

 . طوطخلا يتخسن نم ةريخألاو ىلوألا تاحفّصلا نم جذامن تقحلا دقو اذه

 ىلع نوقّقحملا باد امك ئراقلل ةيداه نوكتل ةفشاك ةينف سراهف تعضوو

 «مالعألل ًاعبارو ,رعّشلل ًاقلاثو ءثيداحالل ًايناثو «تايآلل ًاسرهف تلعجف «كلذ

 .نادلُبلن ًاسماخو

 اهيلع تدمتعا يتلا تايروّدلاو عجارملاو رداصملل تبثب ةلاسرلا تمتخو

  ةسارّدلاو قيقحّتلا ءانثأ

 لكل «يريدقتو يركش نو نْودأ ن نأ يسفن ىلع ريبكلا بجاولا نم ىرأ ين

 ىلإ هجارخإو «باتكلا اذه قيقحت ليبس يف ًاداشر إو ةدعاسمو ًانوع يل مدق نم

 . اهوسرادو ةيبرعلا بآلط هب عفتنيل :دوجولا

 يذلا ؛:داوع نسح دمحم روتكدلا فرشُملا يذاتسأ : مهنم :م ركذلاب رصخأو

 ذإ «.باتكلا اذه قيقحت يف يندافأ «قيلعتو داشرإو حيحصتو نوع لك يل مّدق

 ىلع لدت ىقلا «ةقيقّدلا هتاراشإو ؛ةرّينلا هراكفأو «ةبئاصلا هئارآ نم تدفأ ين

 . يبرعلا وحّنلا يف نّكمتو ؛عساو ملع

 «سابع ناسحإ روتكدلا ريبكلا انذاتسأ ىلإ ريدقتلاو ركّشلا رفاوب هّجوتأ امك

 .ًادبأ ةاسنأ نل انوع ىل مدق يذلا

 دعاوقل عوبطم صن دوجوب يتدافإل ةيفص وبأ رساج روعكدلا ركشأ امك

 دنع هّلضف رصتقي ملو . ىبرعلا ناسللا ةَّلجم نم رشع سماخلا دّلجْملا يف ةّيورصبلا



© 
 يتذتاسأ عيمج ركشأو .هنم ةدافإلاو دلجلا اذه يتراعإ ىلإ هزواجت لب دحلا اذه

 . ةّيندرألا ةعماجلا يف بادآلا ةّيلك يف اهبادآو ةّيبرعلا ةغللا مسق يف

 ذاعسالاو «داّيرلا دلاخ ذاتسألاو ؛ماحللا ناّسغ ذاتسالل ركشلا صلاخ هّجوأو

 ىف ةّيرهاظلا ةبتكملا ةنازرخ ىلع نيمئاقلا يوانديص ءافو تخألاو «يرداقلا كلم
 ةنازخلا ةخسن ىلع لوصحلا يف ليهستو باحرت نم يل هومّدق امل ءقشمد

 . ةيرهاظلا

 يتلا ءيوارجشلا رهاوج ةديسلا يجورل يريدقتو يركش مدقأ يَنإف كلذك

 يف ةصاخبو «يقيقحتو يلمع يف ينتدعاسو «بسانملا حيرُملا ّوجلا يل تاّيه

 .باتكلا اذه قيقحت يف امهيلع تدمتعا نيتللا نيتخسنلا ةلباقم

 . ةعركلا ةشقانملا ةنجلل صاخلا يركش مّدقأو

 يفظوم ركذلاب صخأو «يتدعاسم ىلع لمع نم لكلو ًاعيمج ءالؤهل
 ركّشلاو .ريخ لك هللا مهازجف «يريدقتو يركش ليزج «ةيندرألا ةعماجلا ةبتكم

 . لجو ّرع هلل ًارخآو ًالوأ ركّشلا لك

 «هلالخ نم تلمع يذلا ؛عضاوتملا لمعلا اذه يف تمّقو دق نوكأ نأ وجرأو

 .ديفم ديدج باتكب ةّيبرعلا ةبتكملا ديوزت ىلعو «دلاخلا انتمأ ثارت ةمدخ ىلع

 .. دصقلا ءارو نم هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو



 يورصببلا نيدلا سمش

 :هبسن

 رضنلا نب رماع نب رمع نب زيزعلا دبع نب رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم وه

 . يعفاشلا يقشمّدلا يورصُبلا َيِسرفلا ّرعلا نب نيّرلا يضاقلا نب يلع نب لاله نبا

 .2'!يورصبلا نيدلا سمشب فرعيو

 نم ةئامعبسو نيعستو عبرأ ةنس مّرمحملا ) يف يورصبلا نيدلا سمش دلو

 «يعرفلا جاهنملا ظفحو ؛نآرقلا ظفحو اهيف أشنو 70( ىرصبي) 2''( ةرجهلا

 .هيبأ ىلع اهضرعو كلام نبا ةّيفلأ ظفح امك ءىلصألاو

 هتايح تأدب ثيح .ةرجهلا نم 8١8 ةئس قشمد ىلإ هترسأ عم لقتناو

 يف عقو دقل) :لوقي .ءامفإلاو ءاضقلاو «سيردعلاو ةساردلاب ةلفاحلا ةيملعلا

 اتفإلاب يل نذؤي ىتح «ناتنس يلع يضمب ال هنأ قشمد ىلإ يلاقتنا ليق يسفن

 اهئاملع نع ذخأو ةرجهلا نم مد ماع ةرهاقلا راز دقو ) (؟”كنذك ناكف

 : ودحلاو ,201(هنعاوذخأو

 .يواختسلل ؟ 83 نع الج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا )١(

 .؟ة؟دص الج هسفن ردصملا(5)

 برعلا دنع ةروهشم ؛ناروح ةروك ةبصق يهو .هاشلا يف دلب -رصقلاو مضلاب . ىرصب (7)

 ديلولا نب دلاخ اهحتف

 يومحلا توقايل 44١ ص ١ ج نادلبلا مجنعم رظنا

 .5 45ص الج عسأتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ( 4 )

 .؟ 8 ص الج قباسلا ردصملا (ه)



 ل

 000 و بة

 :هذيمالتو هخويش

 دبع) ؛هدلاو ىلع ةّيملعلا هتايح لّوأ يف يورصُنلا نيدلا سمش ذملعت

 جاهنملاو مركلا نآرقلا هظّفح ذإ) !'(يورِصُبلا زيزعلا دبع نب رمع نب نمحّرلا
 ىلإ هلاقعنا لبق ءىرصُب يف ناك امدنع كلام نبا ةّيفلأو ءيلصألاو يعرفلا

 ,200)(قشمد

 اهئاملعو اهخويشو قشمد ةمئأ نم ريبك ددع ىلع ذملتت دقف قشمد يف اّمأ

 :مهنم ءاهئاقفو

 .وحّنلا يورصبلا نيّدلا سمش هنع ذخسأ يذلا :257( ينوباقلا ءالعلا )

 . ضئارفلا يورصبلا نيدلا سمش هنع ذأ يذلا :12!( مئاهلا نب باهشلا )

 . ءاتفإلا هنع ذخأ يذلا :0*2( تاعرذأ ىضاق نبا ردبلا )

 هنع ذخأ يذلا :25)(ئقشمّدلا قشمد هيقف ءارذع بيطخ نبا ناهربلا )

 ناكو .قشمد يف هرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا ىف وهو «ءاتفإلاب هل نذآو .هقفلا

 .ىواتفلا ضعب يف هرواشي

 حيحص هيلع أرقو «,ثيدحلا هنع ذخأ يذلا :")( يحئارشلا نب لامجملا)

 تدرو .ةرهاقلاو قشمد يف مهنع ذخأ نيذلا ءاملعلا نم ريثك مهريغو . يراخبلا

 .عمآللا ءوضلا يف مهؤامسأ

 )١( 4ص عاج عسماتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا يف هتمجرت رظنا ١١

 . 536 ص اا/ جب عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ( ؟)

 585 ص اج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا يف ةلصفم هتمجرت رظنا (* )

 .7 07ص 7” ج قباسلا ردصملا (4)

 .١الهرص ( ج نباسلا ردصلا (ه)

 0ك هضم جل بالا ردصملا()

 2.10/5 ضص هاج قباسلا ردصملا (7)



 ثر
 دحأ ناك هّنأل ,مهترثكل مهرصح بعصيف هيدي ىلع اوذملتت نيذلا اّمأ

 هذيمالت نمو .قشمد سرادم خويش دحأو «نيروهشملا يومألا عماجلا خويش

 هللا دبع نب دمحم يضاقلا )و ؟0١( نولجع يضاق نبا ىولولا ) :نيروهشملا

 نب دمحم )و 200( يربنعلا نيدلا يرس نب دمحم )و .«” ”( يقشمدلا روفرغلا

 يقشمدلا مكش نب دمحأ نب دمحم )و (17( يعفاشلا يقشمُدلا نيّدلا بحم

 دمحم نب نسح )و.27 !( يعفاشلا يقشمدلا باشخلا نبا دمحا )و * ”( يعفاشلا

 .2)( يعفاشلا يواّبجلا نيدلا دعس نبا

 : ةيملعلا هتلزنم

 يف عساو ملع نم هب عتمت ال «هيلاع ةيملع ةلزنمب يورصبلا نيدلا سمش يظح

 يف ًالاع ملا همحر- ناكو :(* '(هرغص يف ميرك كلا نآرقلا ظفح ذإ) ةددعتم بناوج

 دري ملو ه8 ةنس ءاتفإلاب هل ن نذأ دقف ) ,هرغص ذنم امهيف غبنو ضئارفلاو هقفلا

 يقشمادلا ناهربلا نإ ىتح كلذ يف ةعساو ةرهش لانو ؛ةنس نيرشعو تس ىلع هرمع

 يف لوقيو ) «2*!( ماكحألاو ىواتفلا نم ريثك يف هريشتسي ناك -هملع ةعس ىلع-
 (2٠:7 يب هباجعإ ديزي تقو لك لعجو «دّيج هيقف تنأ ناهربلا يل لاق :هسفن

 )١( 79ص الج عساتلا نرقلا لهأ عماللا ءرضلا ١ .

 . يزغلل 5١ص ١ ج ةرشاعلا ةثاملا نايعأل ةرئاسلا بكاوكلا يف ةلصفم هتمجرت رظنا (؟)

 ١7ص ١ ج قباسلا ردصملا (")

 ١7ص ١ ج قباسلا ردصلا (4)

 ١5ص ١ دج قباسلا ردصملا (5)
 . ١86١ ص ١ ج ةرشاعلا ةثاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا ىف ةلصفم هتمجرت رظنا (5)

 2074 ص ١ ج قباسلا ردصلا (7)

 ٠55 ص الج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا (8)

 , 59ه ص امج قباسلا ردصملا (4)

 .؟92ص الج قباسلا ردصملا ( ٠١



2 
 هيف لوقيو . .يراخبلا أرق ذإ) فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ءاملع نم ناكو

 بيجنل هنو ًاميظع ًاظفح يراخبلا يف ظفحيل نإ : ي يحئارشلا نب لامجلا

 .200(نطف

 يف هيبأ ىلع اهضرعو كلام نبا ةيفلأ ظفح هنإ ثيح ءوحنلا ءاملع نم وهو

 دعب تيأرو ) :لوقي ذإ بجاحلا نبا ةيفاك ظفحو .قشمد ىلإ هلاقتنا لبق ءىرصُب

 مع ضرع اهيلع «يلصألا بجاحلا نبارصتخمب ةخسن نيتلنسب قشمد يمودق

 .2")(هتظفحف لاجّرلا لوحف الإ هظفحي ال باتكلا اذه نأ يسفن يف عقوف «يدلاو

 . هيلإ ةبوسنملا هدعاوق يف !ريثك بجاحلا نبا ةيفاكب رّئأت هنأ تظحال دقو

 ّدجلا قاس نع رَّمشيو باديو أرقي لاز الو) :يواخّسلا هيف لوقيو

 , 250( بجعلا ليذ هريغ ّرجي

 ءاتفإلاو هقفلاو وحتلا يف ةمالع يورصبلا نيّدلا سمش ناك دقف اذهبو

 .240(قشمد يف ءارقإلل ىدصتو ) رثتلاو مظنلاو ثيدحلاو

 اشنأو ) :يواخّسسلا لوقي .كلذ يف بتكو نيواود هلو ًارئانو ًارعاش ناك دقو

 نفلا اذه ناك نأ دعب سيرا © كلذ نم عم بو ,نيصرلا مظنلاو نيتملا رثتلا

 يف دّدج دقف كلذبو :0”2(همولعو همالعأ تسمطو ؛هموسر تسرد دق قشمدب

 اذه يواخّسلا ركذيو «يناعملاو بيلاسألا ثيح نم هرصع يف رئئلاو رعشلا

 : شيرق ىلإ هباستناب ارختفم هرعش نمو . هيدي ىنع مت يذلا ديدجتلا

 ؟وداص ال ج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا )١(

 532 م الاج قباسلا ردصلا (؟)



 قبس

 بتكلا لضفأ يف ادب دق مهلضفو مهنأش فورعملا مه شيرق يموق

 بسنلاو لوقلا يف مهقاحل الو مهمراكمةاراجم عاطتستال

 بدألا نم يدبأ ام لهجي فيك مأ رظن هل نم يلضف ركني فيكف

 يف يومألا عماجلا خويش دحأ ناك هنأ ,ةّيملعلا هتلزنم ٌرلع ىلع لدي امو

 .يواخسلا ركذ امك هرصع

 ع
 :هتافصو هقالخأ

 ضعب بهذم ىلع تنك ) :لاقف هسفن يورصّبلا نيّدلا سمش فصو

 .ناكملا يف ةسفانملاو نارقألا ىلع مادفتلاو ةسايّرلا بح يف ًابلاغ ينعي- ءاهقفلا

 ال مل :يل لاق نمل ًاباوج تدشنأو ءيّنع كلذ بهذأف هفطلب هللا ينكردأ نأ ىلإ

 :9(200؟سلاجملا يف كباحصأ ضعبك سفانت

 راثلاةبهر هنع بغرأمويلاو - اوبغر دق هيف اميف بغرأ تنك دق

 راتلانهوفعانببمليمول نإ 2 رطخ اهبطخ ارومأ تيأر ينإ

 «ًانطف ًاظفاح ؛هذيمالتو هخويش ناسل ىلع يواخّسلا هفصو امك ناك دقو
 ظفحو تاوارقو ءاتفإو هقفو وحن نم ملعلا عساو ناكو . باش وهو ىتفأ

 ناكف ؛هعابطو هصخش ىلع مولعلا هذه ترّثأ دقو هل هللا لوسر ثيداحأل

 يأرلا بقاث ناكو) ررهظلاو ةسفانملا بحي ال ًاعضاوتم ًاعرو ًاّيقت للا همحر-

 . (20(ءاتفإلاو ءاضقلا يف

 )١( ص الج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا 759 .

 ١١ ( .؟950ص ال ج قباسلا ردصملا



 هلق
 :(')وراثآو هبتك

 :ةيلاتلا راثآلاو بتككلا ءاملعلاو نوخّرؤملا هل ركذ

 .يوونلا جاهنمل ءارذع بيطخ نبا حرش ةلمكت :الوأ

 . يلصألاو يعرفلا جاهنملا حرش :ايناث

 .وحّنلا ىف ةّيورصبلا دعاوق :ًاثلاث

 .نيصرلا مظّتلاو نيتملا رثتلا نف يف سيرارك :ًاعباز

 :هتافو

 ةرخاز ةايح دعب -ىلاعت هللا همحر- يورصُبلا نيدلا سمش خيشلا يفوت

 نيعبسو ىدحإ) ةنس رخاوأ يف قشمدب ةباّتعلا نم هلزنم يف ؛سيردتلاو ملعلاب

 .7"2( ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامئامثو

 نرخلا ةلشل ةيتكمو
 انناثلاثت . | ؟نصومط عمال

 بتكلا يباسأ نع نونظلا فشك .؟ 35 ص /ج عسانلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا ( ١ ر

 مجعم .يدادغبلل 85ص ١ جس نب راعلا ةّيذه .ةفيلخ يجامل ١؟تالص ؟ سج نونفلاو

 .ةلاحك اضر رمعل ١ 45ص ٠١ ج نيفلؤملا

 .535 ص الج عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا (؟ )



 رس
 كفن

 وحتلا يف ةيورصبلا دعاوق
 نب دمحم نيدلا سمش «ةمالعلا هعضو «ىبرعلا وحّتلا دعاوق يف بيتك

 . (هملال١ ) ماع ىّقوتملا يورصبلا يشرقلا زيزعلا دبع نب رمع نب نمحرلا دبع

 ءاجف ةشقانم نود ءاهب مّلسملا هدعاوقو وحّنلا ئدابم ركذ ىلع هرصنقا

 يف مهسردي ناك نيذلا هتبلط لبق نم :هظفح لهسيل دج ارصتخمو ابضتقم

 .اهسرادمو قشمد دجاسم يفو «يومألا عماجلا

 سماخلا دّلجما ىف هرشنو «ىلضفلا يداهلا دبع روتكدلا هقيقحتب ماق دقو

 181/17 ماع يبرعلا ناسّللا ةَّلجم نم ءرشع

 كلملا ةعماج ةبتكم يف ةدوجوم ةدحاو ةخسن ىلع هقيقحت يف دمتعا دقو

 ناتخسن اهنم خسن عبرأ باتكلا اذهل نأ فورعملا نمو .ةدجب ةيزكرملا زيزعلا دبع

 (لايروكسألا ) يف ةعبارو نيلرب يف ةثلاثو «قشمد يف ةيرهاظلا ةبتكملا ةنازخ يف

 عضاوم يف قيثوتلا لامكتسا ىلإ يناعد امم صقنلا اهيرتعي ةعوبطملا ةخسنلاو

 نب ليلخ نب يلع خيّشلا لمع دقو .ةطوطخسم خسن نم يدل ام ىلع صقنلا

 مهسردي ناك نيذلا هبالطل هحرش ىلع «ةرجهلل 45٠ ماع ىّفوتملا ملاس نب دمحأ

 وهو «وحنلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش: هباتك يف ءاهسرادمو قشمد دجاسم ىف

 .هتساردو هقيقحت ىلع تلمع يذلا باتكلا
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 فش

 وحلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش باتك فلؤم

 : ةيسن

 ءةبستلا يورصبلا ملاس نب دمحأ نب ليلخ نب يلع «نيّدلا ءالع وه
 .بهذملا يمفاشلا «ماقملاو رادلا يقشمّدلا

 اوركذي مل هل اومجرت نم نال هتدالو ةدسل ًاديدحت دجأ ملو ءقشمد يف دلو

 ليلدلاو ءةرجهلا نم ( 85و 8 ) ةنس نيب عقت اهنأ ًانظ نظأو ,هتدالو ةنس

 ةنس دعب ىّفوتملا يداهلا دبع نب فسوي ؛دربملا نبا نم عمس هنأ كلذ ىلع

 نب دمحم لاوحأ يف نوحشملا كلفلا» هباتك يف نولوط نبا ركذ دقف ه8

 نبا نم ذيمالتلا نم رخآ ددعو يورصبلا نيّدلا ءالع عم عمس هنأ) «نولوط

 ركذو . يحلاصلا يداهلا دبع نب دمحأ نب نسح نب فسوي نيّدلا لامج «دربملا
 ةنس يف ةينادراملاب ةهاقفلا ىلوت نإ :هسفن نع لاق مث ) 2!( اهملعت يتلا مولعلا

 ,2"2(يورصبلا نيّدلا ءالع اهيلع هسفانو همه

 ءالع نوكي نأ ديالف .(50ه٠88 ماع دلو ) نولوط نبا نأ ملعن نحنو

 . ةهاقفلا ىلع هسفانو «دربملا نبا ىلع هعم سرد هّنأل ؛هبارتأ نم يورصبلا نيدلا

 : هتايحو هتأشن

 ىلع اددرتم قشمد يف يعفاشلا يقشمٌّدلا يورصبلا نيّدلا ءالع أشن

 ددرت امكو «هئاملع تاقلح نم لهنيل :يومآلا دجسملا ةصاخبو ءاهدجاسم

 هقفلاو وحنلا اهيف سرد يتلا ةيرمعلا ةسردملا ةصاخبو «ةيعفاشلا سرادملا ىلع

 نبا حرش » ظفحف ءيعفاشلا هقفلا يفو وحنلا يف غبن دقو ) . يعفاشلا

 . نولوط نبال هد ص نولوط نبا لاوحأ يف نوحشملا كلفلا )١(
 5 )7١ص قباسلا ردصملا 5.

 )"( ص 7 ج ةرشاعلا ةئاملا نايعأل ةرئاسلا بكاوكلا 28.
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 200( مألا» ظفحو «يحلاصلا ميهاربإ نب ليلخ خيشلا ىلع !١ (ماشه

 .(؟9(هملعب انعفنو هللا همحر يعفاشلا مامإلل 25( ةلاسرلا»و

 هذه يف سرد نممو) ءاهسرادمو قشمد دجاسم يف سيردّقلا يف لمعو
 تلاز املف ءزورون رس بتاك «يورصبلا نيّدلا ءالع :ةّيعفاشلا ةيكباتألا ةسردملا

 ةيكباتألا ةسردملا يف رسلا بتاك يزرابلا نيّدلا رصان يضاقلا رقتسا ءزورون مايأ

 .0*2(يورصبلا نع ًاضوع

 :ةرصع

 اهمجن لوفأو كيلامملا ةلود رايهنأ يورصبلا يلع نب ليلخ «نيّدلا ءالع دهش
 ةدايقب ةرارجلا اهشويجب تمدقت يتلا :ةينامشعلا ةلودلا دي ىلع ءرصمو ماّشلا يف

 جرم ) ةكرعم رثإ م5١5١ قفاوملا ه377 ماع ؛«ينامثعلا لوألا ميلس ناطلسلا

 . كيلامملا شويج ىلع ةينامثعلا شويجلا راصتناو ةلصافلا ( قباد

 دالب يف ةيملعلا ةايحلا ىلع لاعفلا هرثأ ٌئراطلا ىسايسلا ريغتلا اذهل ناكف

 ليبق قشمد يف ءاملعلا مسقنا ذإ) ةيالولا ةرضاح-- قشمد يف ةصاخيو :ماشلا

 ّنآل ,ةيوقلا ةديدجلا ةلودلا هذه مودق كرابي قيرف :نيقيرف ىلإ قباد جرم ةكرعم

 دالبلا يف ءوست تأادب دق تناك ةيذاصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا

 . ةيدرتملا عاضوألا هذه نم مهصّلخي نم ىلإ اورظنف . يكولمملا مكحلا ةياهن يف

 ءاملع ةصاخيو ةديدجلا ةلودلا هذه دض فقو اددع رثكألا مهو قيرفو

 يبدأ ذوفن نم هب نوعتمتي اوناك امل ءكيلامملا بناج ىلإ اوبراح نيذلا -ةيفوصلا

 .ماشه نبال بهذلا روذش حرش ١١(

 . يعفاشلا مامإلل عورفلا يف مألا باتك (؟)

 .يعفاشلا مامإلل لوصألا يف ةلاسرلا باتك (*)

 . نولوط نبال 47ص ٠ ج ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا ( ؛)
 . 54ص نولوط نبا لاوحأ يف نوحشملا كلفلا (ه)
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 دجاسملاو سرادملا فاقوأ ىلعو «لاملا دراوم ىلع مهترطيسب «يدامو
 ةملك مهل تناكو «قشمد ةمركح يف مهم رود مهل ناك دقف ) 260(مكاعملاو

 يف كيلامملا أوراجي نأ اوعاطتسا دقف اذهبو «ماكحلا ىدل ةعومسم
 .210( مهتشيعم

 يف ءاملعلا نم ًادج ريبك ددع يكولمملا رصعلا رخاوأ يف قشمد يف زرب دقو
 :مهرهشأ نمو «يمالسإلا ملاعلا يف مهترهش تعاذ دقو «فراعملاو مولعلا ىتش

 يداهلا دبع نب دمحأ نب نسح نب فسوي نيدلا لامج «دريملا نبا)

 نباي فورعملا يحلاصلا ركب يبأ نب دمحم نيدلارصان )و .2''( يحلاملا

 نب دمحأ )و .270(نوئوط نب نيدلا لامج )و :2*!( يّزملا حتفلا وبأ )و «0*2(قيرُر

 نيدلا باهش و .0*2(يورصسلا نيّدلا ءالع)و ."”2(يورصيلا دمحم

 دبع)و (20١0 ينفحلا نيّدلا ناهرب )و ()١'2. ينغلا دبع ًالم)و «' *”(يورصبلا

 ميهاربإ نب ليلخ )و .2550(يكم نب نيدلا سمش )و .0"'2(يدنهلا دمسملا

 . ال١ ص ١ ج ةيحلاصلا خيرات يب

 ./؟ص ١ ج قباسلا ردصملا(؟)

 ١١( ج ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا يف هتمجرت رظنا ١ ص”٠١7 .

 )  ) 4.77”ص ا مج قباسلا ردصملا

 . ٠١ 7ص ١ ج ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا يف هتمجرت رظنا ( ه)

 ١ .م84صأ 5 ج قباسلا ردصملا(5)

 . لمص ١ ج قباسلا ردصملا (7)

 .7 ١ص ١ ج ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالفلا (8)

 . 598 ص 7 جو 7١7ص ؟ ج ةرشاعلا ةئامل نايعأ ىف ةرئاسلا بكاوكلا (3)

 .؟ 52ص ١ جب قباسلا ردصملا ( ٠١

 - 54ص 7 ج قباسلا ردصملا(١١)

 .؟865ص اج قباسلا ردصملا(١١)

 . 19ص ١ ج قباسلا ردصلا (1)



 ه0
 نب نمحرلا دبع )و .21'( يقشمّدلا يسيدارفلا ليلخ نب ليلخ )و (2١0. يحلاصلا
 يهابملا فسوي نب دمحم نب ميركلا دبع )و .0"2( يمحلاصلا يقشمُدلا ميهاربإ

 .0*2(يقشمدلا يعفاّشلا يناروحلا ناطلس نب يلع )و .«*7(ٌئرقملا يقشمدلا

 ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا» باتك يف مهركذ درو نمم تارشعلا مهريغو

 .(ةرشاعلا

 ماشلا دالبو ءقشمد نيينامثغلا لوخد ىلع ةزيجو ةرشف يضمت دكت ملو

 دراوملا بوضن :اهنم ةددعتم ةريثك بابسأل :ةّيملعلا ةكرحلا تَّندت ىتح ءرصمو

 «قشمد يف اهعيمج فتولا تادنتسم ىلع اورطيس نيينامثعلا نأل . ميلعتلل ةيلاملا

 نبا لوقي ذإ «ةّيدشرملا ةسردملا اهنمو ءاهباوبأ قشمد يف سرادم ةدع تقلغأ دقو

 امِإ ءلّطعم اهيقايو «ةروكذملا سرادملا ىوس ماعلا اذه يف رضحي ملو ) :نولوط

 نوكل امإو «ةيناوجلا ةيرهاظلاك هيلع ماكحلا ءاليتسال امو :ةّينكرلاك اهفقو بارخل
 ميخرلا دبع الُم) اهسردم ّنإف «ةيناوجلا ةّيمدقملاك بارغألا نم راص اهسردم
 يقرشملا ةزمح اهسّردم نإف «ةيناربلا ةّيلبشلاو ةينوتانلاكو .( يمورلا يقرشملا
 ةنس بجر يفو) :ًالئاق فيضيو .200( .اهفقو- اهلصحتم بعوتسا دق يمورلا

 يرضخلا نيدلا باهش ىلع ةيئالكتملا ةسردملا ناريج اكش ةرجهلا نم

 لكاي اهيلع ليكو وهو .. .بالكلا اهيلإ ىوات بارخ اهنأل ؛ةسردملا ىلع رظانلا
 ةيرمعلا ةسردملا يهو «ةرتفلا كلت يف قشمد يف سرادملا ربكأ اما ) .(":(اهفقو

 )١( ج ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا ١ ص١74.

 .185ص ١ج قباسلا ردصملا (؟)

 .7؟ 5ص ١ ج قباسلا ردصملا (؟)

 .؟ه؛4ص ١ ج قباسلا ردصملا( 4١

 . 51ص ١1ج قباسلا ردصملا ( 5)

 .نولوط نبال ؟ ١ ؟ص ؟ ج نآلخلا ةهكافم (5)

 231١7 اج قباسلا ردصملا (7)



 هه
 الإ اهيف رواجي دعي ملو الخ تراصو ءًاضيأ اهرمأ لحمضا دقف ةيحلاّصلاب
 . 170( ماوعلا نم ملعلا ءايعدأو «ميركلا نآرقلا ءارق ضعب

 ةياهن ناك ءرصع وهو ؛يعفاشلا يورصبلا نيدلا ءالع «فّلؤملا رصع وه اذه
 تادب مكحل ةيادبو «فراعملاو مولعلا عاونأ عيمج يف ًايفاقثو ًايملع رهدزم مكحل
 راثآلا هل ناك امم ؛عمتجملا يف يرشتست يملعلا رّخآتلاو فّلختلا تامالع هيف

 . ةقحاللا نورقنأ يف انتمأ ىلع ةئّيسلا

 يف (وحتلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش ,هباتك عضو فّلؤملا نا ًاَنظ نظأو
 ةسردملا يف مهسردي ) ناك نيذلا هبالطل هعضو هّنأل ءيكولسملا رصعلا رخاوأ

 يقابك «يتامثعلا رصعلا ةيادب يف اهبارخ لبق !")(قشمد يف ةيعفاشلا ةيكباتألا

 .(نآلخلا ةهكافم ) هباتك يف نولوط نبا اهركذ يتلا سرادملا

 :هذيمالتو هخويش

 ىلع ًاددرشم قشمد يف يقشمدلا يعفاّشلا ّيورصبلا نيّدلا ءالع اشن

 مهنع ّدذخأن ؛هرصع خويش نم ةعومجم دي ىلع ذملتتف ءاهسرادمو اهدجاسم

 : مهرهشأ نمو .تاءارقلاو ثيدحلاو وحّنلاو ءاتفإلاو هقفلا

 يحلاّصلا يداهلا دبع نب دمحأ نب نسمح نب فسوي نيدلا لاممج ) خيشلا
 يف ةظوفحم تلاز ام يتلا قاروألا تاعم كرت يذلا :20©2(ه5 5 ماع دعب ىّقوتملا

 اهضعب بسنو «نولوط نبا اهنم دافتسا دقو ) ءقشمد يف ةيرهاظلا ةبتكملا ةنارخ

 .0*2(ه9.5 ماع ىفوحملا يحلاّصلا ميهاربإ نب ليلخ خيشلا )و .(20هسفنل

 )١( ج نالخلاةهكافم ١ ص١١8.

 ج ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا (؟) ١ .7507ص

 )( ج ةرئاسلا بكاوكلا يف هتمجرت رظنا ١ ص1١7.

 ) )4ج ةرئاسلا بكاوكلا ١ .84ص

 ) )0ج قباسلا ردصملا ١ 4ص ؟١.



0 
 ,00(ه9817 ماع ىقوعملا يقشمألا يسيدارفلا ليلخ نب ليلخ خيشلا)و
 ,"0هو0199 ماع ىفوتملا يحلاصلا يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع خيّشلا )و

 ماع ىوتملا ئرقملا يقشمّدلا ىهابملا فسوي نب دمحم نب مبركلا دبع خيشلا )و

 ماع ىفوتملا يقشمدلا يعفاشلا يناروحلا ناطلس نب يلع خيشلا )و «220ه4
 عماجلا يف ملعلا ةبلط مهلوح قّلحت نيذلا خويشلا نم مهريغو ؛(؟(ه57
 .اهسرادمو قشمد دجاسم نم هريغ يفو «يومألا

 دحأ ناك ثيح ءًاملعم ناك يورصبلا نيّدلا ءالع نأ نم مغرلا ىلع

 مهيلع ترثع نيذلا هذيمالت ددع نأ الإ ,ةّيعفاشلا ةيكباتألا ةسردملا يف نيسردملا

 يعفاشلا يفكصحلا يلع نب نيسح ) :مهو .ليلق ةرتفلا كلت مجارت بتك يف
 ّيقشمدلا يليستلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ)و «0*2(ه١91 ماع ىّفوعملا

 يعفاشلا نيّدلا نيمأ نب ىيحي نب دمحأ )و «270(ه407 4 ماع ىفوتملا يعفاشلا
 ّيقشمدلا نيّدلا باهش نب رداقلا دبع نب دمحأ)و :7"2( 41078 ماع ىّقوعملا

 ماع ىفوتملا يوابجلا نسح نب نيسح نب دمحم و «270)(ه515 ماع ىّنوتملا

 يقشمدلا نسح نب يلع نب ىسوم نب ليعامسإ نب يلع)و :(0(له5

 )١( ج ةرئاسلا بكاوكلا ١ ص ١85

 ج قباسلا ردصملا(؟) ١ .5؟5ص

 )”"( ج قباسلا ردصملا ١ 4ص 55 .

 ): ( ج قباسلا ردصملا ١ ص/ا7١.

 ) )5ج قباسلا ردصملا ١ ص؟١١7.

 ) )5ج قباسلا ردصملا ١ .846ص

  ) 7ج قباسلا ردصملا ١ .37ص

 ) )8ج قباسلا ردصملا ١ ,51ص

 )48 )5ص 7 ج قباسلا ردصملا .



 هقح)
 اذه ىلع ديزي هذيمالت ددع نأ نظأ يننأ ىلع .2(0١(ه528 ماع ىفوتملا يعفاشلا

 .لبت نم تحضوأ امك هذيمالتل ( ةيورصبلا دعاوق حرش » هباتك عضو هنأل ددعلا

 :هتافنصمو هراثآ

 ىلع تلمع يذلا باتكلا اذه ىوس يورصبلل نوخرؤملاو ءاملعلا ركذي مل

 . (وحنلا يف ةيورصبلا دعارق حرش ) وهو ,هقيقحت

 يف ةصاخبو «تاطوطخغاو بتكلا سراهف يف ليوطلا يثححب نم مغرلا ىلعو
 يفو ««نيفراعلا ةيدهو يفو «(«نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك»

 يننأ ريغ هراثآ ىلإ فرعتلل ناملكو ربل « يبرعلا بدآلا خيرات )و «4نيِفّلوملا مجعم»
 . باتكلا اذه ريغ ءاهنم ءيش ىلإ دتها مل

 :يوحلاهبهذم

 يرصب هنأ ىلع .هباتك يف اهمدختسا ىتلا هدودحو ةيوحنلا هؤارآ لدت

 لدي .ةماع ةروصب هباتك ىف نييرصبلا بهذم يورصبلا دمتعا دقف «بهذملا

 :اهنم ءعضاوملا نم عضوم ريغ كلذ ىلع

 ىلإ «نييرصبلا بهذم بسح اهمّسق ذإ «لاعفألل هميسقت يف يرصب هنأ

 مسا) مئادو عراضمو ضام :لاعفألا نأ نوريف نويفوكلا امأ .رمأو عراضمو ضام

 ةقيرط يف يرصب وهو :2')( عراضملا نم عرف هّنأل رمآلا اوجرخأو ) .( لعافلا

 امأ ) «ينبم رمألا لعف نأ يف «نييرصبلا يأر ىري هّنِإ ثيح ءرمألا لعف بارعإ

 . 220( موزجم برعم هّنأ نوريف نويفوكلا

 ١١ ج ةرئاسلا بكاوكلا( ١ 4ص 7١.

 )١( ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا ١ يرابنألا تاكربلا ىبأل ه5 ؛ص .

 ه5 4ص ؟ ج قباسلا ردصملا (؟) .



 ه2
 نايضام نالعف امهّنأ ىلع ( سقبو معن ) بارعإ يف نييرصبلا يأرب ذخأيو

 .200(نامسا امهنأ نوري نييفوكلا نأ الإ) نادماج

 يك نوكت نأ نوضفري نييشفوكلا نآل ) «ةراجلا يك بارعإ يف يرصب وهو
 .2")(امئاد عراضملا لعفلل ةبصان نوكت امّنِإو «ةراج

 نيذلا نييفوكلل افالخ ) ءرج فرح اهّدعي ذإ ( بر ) بارعإ يف يرصب وهو
 .(90(اهتّيمسا نوعّدي

 «تفيضأ اذإ الإ ةبرعم اهدعي ىتلا ةلوصوملا (يأ) بارعإ يف يرصب وهو
 .(40(ًامئاد ةبرعم اهّنأ نوريف «نويفوكلا امأ) ىنبتف ةيمسا ةلمج اهتلص تناكو

 . هلعف لمع لعافلا مسا لامعإل طورش طارتشا يف نييرصبلا بهذم ىلع ىرجو
 .©*0(مهدنع مئاد لعف هّنأل اعيش لعافلا مسا لامعإل نوطرتشي ال «نييفوكلا نأل)

 .اهريخو اهمسا بارعإو ؛ةصقانلا لاعفألا بارعإ يف بهذملا يرصب وهو
 وهف اهربخ ىمسي ام امأو .ًالعاف ذخأت ةمات لاعفأ اهنأ نوري نييفوكلا أل)
 .200(لاحلا ىلع بوصنم

 زاوج نوري «نييفوكلا َنأل ) ءلعفلا نع لعافلا رخأت بوجو يف يرصب وهو
 ,2")(هلعف ىلع لعافلا ميدقت

 )١( ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا ١ 58ص .

 .يدارملل ؟١5ص ينادلا ىنجلا .ماشه نبال 8١ص ١ ج بيبللا ينغم (؟)

 فصر . ١5ص ينادلا ىنجلا . 154 ص ١ ج بيبللا ينفع . 85ص ؟ج فاصنإلا (؟5)

 . يقلاملل 77ص ينابملا

 ١7ص ؟ ج فاصنإلا .7ا/ص ١ ج بيبللا ينغم ( 4)

 .؟ هؤفص ؟ ج فالنلا لئاسم يف فاصنإلا (5)

 .١85ص ١ ج فالنلا لئاسم يف فاصنإلا (1)

 . ١5 5ص ١ ج قباسلا ردصملا (7)



َ 
 بصاونلا هذه ْنَأ ىري ذإ ءعراضملا لعفلا بصاون يف نييرصبلا يأر ىريو

 يف ) .اهدعب ةرمضم نأ ريدقتب لب ءاهسفنب ةبصان تسيلن ىرخألا اًمأو «ةعبرأ

 .200(اهسفنب ةبصان اهّنأ نييفوكلا ىري نيح

 لعفل لعاف هّنأ ىلع ءطرشلا تاودأ دعب عقاولا مسالا بارعإ يف يرصب وهو

 0( )(هلعف ىلع مّدقت لعاف هنأ نوريف نويفوكلا اَمأ ) . فوذحم

 نأ ىري وهف ءاهتالالدر فطعلا فورح بارعإ يف نييرصبلا يأرب ذخأيو
 مزلي ال بيترتلا نأ نوريف نويفوكلا اّمآ) .ةلهم الب بيقعتلاو بيترتلل ءافلا

 ال (مث ) نأ نويفوكلا ىري نيح يف ) .بيترعلل (مُت) نأ ىريو ."!(اهيف
 410( بترت

 عةنم ىنثتسم ا نم لدب هنأ ىلع ءالإ دعب عقاولا مسالا بارعإ يف يرصب وهو

 امأ). ًادوجوم هنم ىنثتسملاو «يفنب ًاقويسم ناك اذإ ءبوصنم ىئتتسم وأ

 ,0*2(فطع ةادأ الإو «قسن فطع هنأ نوريف نويفوكلا

 نييفوكلا يأر ًاضفار «لصو ةزمه (هللا نعا) ةزمه دع هّنأل «يرصب وهو

 .200(عطق ةزمه اهنإ :لئاقلا

 ىري ذِإ) امهدعيب عقاولا مسالا بارعإو «ذنمو ذم بارعإ يف يرصب وهو

 .0"(2(فوذحم لعف ريدقتب عوفرم امهدعب مسالا نأ نويفوكلا

 )١( ج بيبللا ينغم  7ص )5١ص1١9.

 .751/ص ينادلا ىنجلا . 38ص ١ ج بيبللا ينغم (؟)

 . 5؟ص ينادلا ىنجلا .57١ص بيبللا ينغم (7)

 ١ 14ص اج بيبللا ينغم ( عز

 ١. 48ص ا” ج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح . الا ص ١ ج بيبللا ينغم (ه)

 ./910/ص ؛ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا . ينزملل ٠٠ ءص فورحلا (1)

 .74097ص ١ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا (7)



 ه2
 يأر فلاخيو ) .ةتسلا ءامسألا بارعإ ىف نييرصبلا بهذم ىلع يرجيو

 .200(نيناكم نم ةبرعم اهنأ نوري نيذلا نييفوكلا

 نأ ىرأ نييرصبلا بهذم ىلع اهيف يرجي ةددعتم ىرخأ عيضاوم كانهو

 . هباتك ىف ًازراب ًاحوضو ةحضاو اهّنأل ءاهركذل ىعادال

 .ًاتوبثو ةمالسو ًاراشعناو ًاراهتشا ةّيرصبلا ةيوحّتلا دعاوقلا رثكأ ركذي هدجنو
 ةيوحنلا تاحلطصملا لمعتسي ناك هنإف «ةيوحنلا هتاحلطصم ثيح نم اّمأ

 مساو «لدبلاو ةفصلاو تاورورجم او رجلاو فطعلاو فرصلا نم عونمملاك ةيرصبلا
 ريمضلاو ءاتبلاو «هعاونأو بارعإلا باقلأو ءاهربخو داك مساو .اهربخو ناك

 . ةيبارعإلا هتاحلطصمو «هبارعإ ةقيرط يفو .ةصقانلا لاعفألاو «ربخلاو أدتبملاو

 مهجهنمو «ةيوحتلا مهئارآو نييرصبلا نييوحنلا تاحلطصمل همادختسا ّلعلو

 .نينس ذنم هراهتشاو هعويذو يرصبلا بهذملا ةرطس نع تان بارعإلا يف

 )١( ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا ١ ؟ص ١ .



 َت
 وحّلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش بانك

 سمش خيشلا اهعضو يعلا ءوحتلا يف ةيورصبلا دعارق ىلع رصتخم حرش وه

 . يورصبلا نيدلا

 امب ردقت يبرعلا وحّتلا يف ًاباوبأ ءوحّتلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش باتك مض

 . ةسيئرلا باوبألا عم ةلخادتملا ةّيعرفلا باوبألا ادع ءاباب نيعبسو ةعبرأ ىلع ديزي

 يف ةيورصبلا دعاوق حرش » هباتك يورصبلا ليلخ نب يلع «نيدلا ءالع أدب

 -َلجو رع هلل ءانثلاو دمحلاو ءاعدلاب اهّلهتسا يتلا ,ةيضعقملا هتمدقمب وحتلا

 دعاوقلا كلتل هحرش نم يميلعتلا هفده اهيف نيب دقو . هتيم هلوسر ىلع ةالّصلاو

 ءاعدلاب اهمتتخاو حرشلا اذه يف هعبتيس يذلا هبولسأ نع انل نلعأو ؛ةيوحنلا

 .رافغتسالاو

 لعفو مسا ىلإ مالكلا منسق مالكلا ماسقأ بابب ؛هباتك باوبأ ادب مث

 لعفلا تامالع ًاحّضوم لعفلا ماسقأ ركذ مث .اهنم لك تامالع حّضوو . فرحو

 .رمآلا لعف تامالعو ؛عراضملا لعفلا تامالعو يضاملا

 بابل ًالامكتسا «ةرشابم رجلا فورحب ىتأو «فورحلا ىلإ لقتنا كلذ دعبو

 ىلإ اهفورح ددع بسح اهمّسسقو ءاهعيمج رجلا فورح انل نيب ذإ :فورحلا

 اهددع أ ىّنح ةّيعابر ةثالثو ةّيئالث ة ةعبسو ةّيئانث ة ةسمخو «ىدارُق ةسمخ

 ةفاضإلا باب ىلإ لقعنا مث .رجلا فورح قّلعتم بابب هعبتأو .ًافرح نيرشع

 .ةيرنعملاو ةيظفللا

 «مالعألاف ؛ةلوصوملا ءامسألاف رئامّضلاب أدب ذإ فراعملا عاونأ انل دلع مث

 ةفرعملا بابب باوبألا هذه متتخاو . فيرعتلا مالب ةفرعملاف «ةراشإلا ءامماف

 .ةفاضإلاب



 قف
 «ةّنسلا ءامسألا :يهو ةبايثلا باوبأ انل لّصفو «بارعإلا عاونأ ىلإ لقعناو

 «فرصلا نم عونمم او «ملاّسلا تّنؤملا عمجو «ملاّسلا رّكذملا عمجو «ىنثماو

 بيرق وه امب باوبألا هذه عبتأو ءرخآلا لتعم ا عراضملا لعفلاو ؛ةسمخلا لاعفألاو

 . مّلكتملا ءاي ىلإ فاضملاو ءصوقنملا مسالاو ءروصقملا مسالاك «هبارعإ يف اهل

 ةصقاتلا لاعفألاو ءربخلاو !دتبملا حّضوو «ةّيمسالا ةلمجلا ىلإ لقتنا كلذ دعبو

 .مسالا بصنت يتلا فورحلاو ءامهيلع ةلخادلا

 لعفلا ءانبو .ًايوجو لعافلا راتعسا ًاحّضوم ةّيلعفلا ةلمجلا ىلإ لقعنا مث

 .همزاوجو عراضملا لعفلا بصاون انل ركذو ءرمألا لعف ءائب ةّيفيكو «لوهجملل

 بابي هلّيذو لدبلاو ةفّصلا باب انل ضرع ثيح هعباوُتلا نع ًالصف درفأو
 متعخاو .ةفّصلاو لدبلاب هتقالعل ءةراشإلا مسا دعب لأب فّرعملا مسالا بارعإ

 فطع دع هّنأل «نايبلا فطعل آباب درفي نأ نود ءقستلا فطع بابب عباوتلا باوبأ

 ةراشإ هيلإ راشأ هنأ عم (2١0 هلبق نم يذابارتسآلا يضّرلا ) لعف امك «لدبلاك نايبلا

 .عياوّتلا نع همالك ةمآلقم يف ةزجوم

 نود اهدرسو تاعوفرملاب اديف رخاوألا تاكرح ثيح نم باوبألا لوانت مث

 الوامو .اهلمعو اهتاوخأو داك حضوأ هنكلو . لبق نم هيلإ قرطت ام رركي نأ

 .اهلمعو نإو تالو

 : يهو ةسمخلا ليعافملا لوانتف «تابوصنملاب أدب تاعوفرملا نم ىهتنا نأ دعب

 ىفعم لوعفملاو ؛ةلجأل لوعفملاو فرظلا وأ هيف لوعفملاو قلطملا لوعفملاو هب لوعفملا

 .ءانثتسالاو زييمّتلا باب مث .ةفّصلا ةلمجو لاحلا ةلمج بايب لاحلا لّيذو «لاحلاو

 فقوت هّنكلو «لبق نم هركذ ام رّركي نأ نود «تارورجملا لصف ىلإ لقتنا مث

 . ةّيعِبّتلاب رورجما دنع

 )١( يذابارتسألا يضرلل . 55ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش رظنا .



 هه
 ءامهقاقتشا ةّيفيكو «لوعفملا مساو لعافلا مسا نِّيِب «تارورجملا مامتإ دعبو

 .ردصملا لمعو ءهطورشو امهلمعو

 «نيودّتلا :يهو وحْنلا يف اهتّيمهأب رعش يتلا تاعوضوملا ضعب جردأ مث نمو
 كلذ دحبو:.ءادتلاب ةقوبسملا ياو ءادتلا فورخو::لضولا ةزمهو عنيماز طفلو
 .اّملو ءالوئو ءولو ءآلكو «ءادتبالا مالو ءام :يهو فورحلا ضعبب هباتك مدتخا

 .لجو رع هللا دمحب هباتك ىهنأو

 «ديقعُتلا نم ةيلاخ ؛:ةحضاو ةلهس ةقيرطب اهعيمج باوبألا هذه فّلؤملا جلاع

 .ةحضاو ةرّسيم ةلهس تءاجف ؛مهتاليلعتو «مهتاليوأتو «نييوحّتلا تافالخ نمو

 ةلاسم حيضوتل اهب ىتأ يتلا ةلثمآلا برعي ام اريثك ناك هّنأب فلؤما زاتما دقو

 . ةّيمهأ باتكلا داز امم ءام ةدعاق تايثإل وأ «ةّيوحن

 وحّتلا لئاسم ضرع هّنأل ةبلّطلل ًاديفم باتكلا تلعج ءتامّسلا هذه

 يف ًاديدج ًاجهن مهمامأ حتف هفّلؤم لآل نيصتخملل ًاديفمو .ًارسيم ًاضرع هدعاوقو

 ضرع ىلإ ةلصوملا قرطلا رسيأ ىلإ لوصولاو ءاهحيضوتو وحُنلا اياضق ةجلاعم
 .اهطيسبتو اهليهستو اهريسيتو اياضقلا كلت

 باتكلا ةدام لعج «هدعاوقو وحّنلا لئاسم ضرع ىف يميلعتلا بولسألا اذه

 هاياضق ةجلاعم يفو ؛هتلثمأ يفو ؛هبيكارت يفو ءهعغل يف ًازراب ًاحوضو ةحضاو
 ىلإ اندوقت يتلا تاميرفّتلاو ةّقاجلا ةّيقطنملا تاكحامملا نم ةيلاخلا ةيوحّتلا

 ًاباتك ءاجف . اهئافصو ةّيبرعلا ةغّلا عقاو نع ةديعبلا « ةلوقعملا ريغ تاضارتنالا

 .ةييقمتلاو ضومفلا نع اديعبارسبم داهسم ايضا

 ءءارآلا ةدبز هباتك نوكي ىّتح «ةّيفالخلا لئاسملا نع هجهنم دعب دقف كلذبو

 .اهئافصو ةببرعلا ةغّللا ءاقن ىلإ اهبرقأو



 ضعب يف ةبضتقم باتكلا ةدام لعج ,جهنملا اذه ىلع فّلؤملا صرح ّنكلو
 نأ ؛جهنملا اذهب همازتلا هيلع ىلمأ دقف «('7( تابوصنملا ) باوبآ يف امك «هباوبأ

 تافالخلاو تاعيرفتلا يف ضونلا نود ءاهب مّلسملا ةّيوحّتلا دعاوقلا رهشأ ضرعي

 .اهتجلاعمو اهحرط ءانثآ «تاليوأتلاو

 وحّتلا ليهست ىلع ءاهوفّلْؤم لمع يتلا ةّيوحتلا بتكلا نم وهف كلذبو

 اذه نم دصق هنأ هحرش ةمّدقم يف فّلؤملا حّرص دقف نيسراَدلا ىلع هريسيتو

 دعاوقلا ىلع ءرصتخم قيلعت اذه ) :لوقيف ريسّفلاو ليهسُتلاو حيضوُتلا حرشلا

 هتلعج ام الإ لهس ال مهّللا .. م ا

 .1"2(ًالهس تعش اذإ نزَخلا لعجت تنأو ءالهس

 :يلي امب ريسيّنلاو ليهسُتلا بناوج دّدحن نأ انل نكميو

 اهتضرواةينوقلا وسلا فاربا عمل وال طير دقن" نادك هذان يرش اكوا

 عضوو ؛دحاو لصف ي رف تاعوفرملا عضو :كلذ لاغمو .لصّتم دحاو لصف يف

 قّلعتي ام لك عضوو «دحاو لصف يف تارورجملا عضوو «دحاو لصف يف تابوصنملا
 عباوُلا عضوو . دحاو لصف يف ءامسألاب قّلعتي ام لكو ءدحاو لصف يف لاعفألاب
 بارعإ باب هعضوك ءاهعم لوصفلا هذهب ةقالع هل ام طبري ناكو . دحاو لصف ىف

 يتلمج باب هعضوو «ةرشابم لديلا باب دعب ةراشإلا مسا دعب لآي فّرعملا مسالا

 . ةرشابم ءادنلا دعب ( يأإ) هعضوو ؛ةرشابم لاحلا باب دعي ةفّصلاو لاحلا

 وحّنلا تاعوضوم نيب ئراقلا نهذ تيتشت نم لّلقي ٍبيوبّتلا نم عوتلا اذه
 نم ددعب هباتك متتخي مث ؛دحاو لصف يف رئاظُنلاو هابشألا طبريو ؛ةقرفتملا

 ألوأ هيأر يف- اهتّيمهأ مدعل وحّنلا باوبأ نم ريثكل ضرعتي نأ نود ءفورحلا

 .ًايناث ليقوم اهركذ ىرغلا اوبأ نمض اهلخادتلو

 .هل لوعفملاو هيف لوعفملاو هعم لوعقملاو قلطملا لوعفملاو هب لوعفملا باب رظنا )١(
 .حراشلا ةمدقم رظنا )١(



 يف ضونلا نود ءاهب مّلسملا ةيوحّتلا دعاوقلا ىلع هحرش يف هراصتقا : ًايناث

 ديزت ال اهنأل «تافالخو تاليلعتو تاريدقتو تاليوأتو تاعيرفتو تاليصفت

 .ًاضرمغو ًابيعشتو ًاديقعت الإ وحّتلا

 عضو نم امّنإو «ةيبرعلا ةغّذلا نم تسيل تافالخلاو تاليواّتلاو تاديقعُنلا هذه
 نييدادغيو نييفوكو نييرصب ىلإ اومسقنا مهْنِإ ثيح «روصعلاو نورقلا ربع ةاحنلا

 .«ةاحّتلا ىلع دّرلا ) هباتك يف مهيلع يبطرقلا ءاضم نبا در دقو .نييسلدنأو نييرصمو

 اوناك اعيمج هللا مهمحر- مهأل ايداعم ًافقوم مهنم فقأ يِّنأ اذه ىنعم سيلو
 ٌزع- هللا باتك ةغل «ةيبرعلا ةغّللا ةمدخ مهتسيفأو مهتاليوأتو مهتاداهتجا نم نودصقي

 مهتاليراتو مهتاداهتجاب ةريزغلا وحّنلا ةّدام نم عساولا مضخلا اذه انيدل عّمجتف -لجو

 .قيمعلا عساولا مهملعو مهتقدو مهتهابن ىلع لدت ةدام يهو . مهتاليلعتو

 وحّنلل هسيردت لالخ نم ؛كلذ يورصبلا ليلخ نب ىلع «نيدلا ءالع كردأف

 دعاوقلا رهشأ الإ هباتك يف تبثي مل اذهلو .اهدجاسمو قشمد سرادم يف يبرعلا

 تاليوأتلاو تافالخلا كلت ىلإ هباتك يف قرطتي ناك املقو ءاهب ملسملا

 .مكح جاتنتساو «ةجيتن صالختساو ؛ةلئأسم حيضوتل الإ «تاليلعتلاو

 تاّيساسأ تلوانت يتلا ةروهشملا ةماعلا وحّتلا دعاوق انيلع ضرع دقف كلذبو
 قطنلا حيحصتو ءناسللا ميرقت ىلع لمعتلو ءاهمهفو اهظفح لهسيل وحنلا

 . ةيفاصلا ةميلسلا ةيبرعلاب

 ةلوهُسلاب زاتما بولسأ وهو .هدعاوقو وحَّنلا لئاسم ضرع يف هبولسا :ًاشلاث
 لئاسم ضرع يف ةحورطملا راكفألاو :يناعملا حيضوتو :ظافلألا ثيح نم رسيلاو

 . ديقعّتلاو ضومغلا نع ًاديعب ًاحضاو ًاسلس ًايميلعت ًايولسأ ءاجف .هدعاوقو وحّنلا

 هذه برعي ناكو ةّيحيضوتلا ةلثمألا نم رثكي ناك هَّنأ ًاحوضوو ةلوهس هداز امو
 . ًاديدج ًاحوضو ةدعاقلا ىلع ىفضي ءًايفاو ًابارعإ ةلثمألا



 هيدي ىلع اوسرد نيذلا هبالطل هعضو ثْيح :ةّيميلعت تاياغل هعضو نإ :ًاعبار
 يف ةّيعفاّشلا ةّيكباتألا ةسردملا يف سرد ذإ) اهدجاسمو قشمد يرادس يف

 فدهي نكي ملو ؛هبالط ىلع هليهستو وحْنلا ريسيت ىلإ فدهي ناكف (200(قشم
 ام ًاريغك ناك هَّنأ ,هبآلطل هعضو هنأ تبغي هب امو . وتل ملع يف عادبإلاو ىشمتلا ىلإ

 ىلع سقو ) :هلوقو ." :(هيلع سقو كلذ مهفاف ) :هلوقب هباتك يف باوبألا معتخي
 نم كيلع فْخَي مل «مدقت ام بارعإ تمهف اذإف ) :هلوقو .«"2(هدعب ام رمألا اذه

 .هباتك نم ةددعتم عضاوم يف كلذ ربغو .24)(سقو مهفاف «ءيش هذه بارعإ

 ديزي ام اهنم دروأ ذإ «ميركلا نآرقلا نم تايآب داهشتسالا نم هراثكإ :ًاسماخ
 ىلع ديزي اب دهشتساو .ةيوبث ثيداحأ ةعبرأ دروأ امكو «ادهاش نيرشعو ةئام ىلع

 .اهتابثإو ةّيوحُنلا دعاوقلا حيضوتل اهدروي ناك يتلا «ًيرعش ًادهاش نيرشعو هتس

 ليهست ىلإ فدهي ءيميلعت باتك وه باتكلا اذه ّنِإ :لوقلا ةلمجو
 هبراجت ةصالخ غرفأف هَّنف نقتأ ًامّلعم ناك هفّلؤم ّنآل ,ملعلا ةبلطل هريسيتو وحّنلا
 ديقعُتلا نع هيف دعتبا يذلا .يميلعُتلا باتكلا اذه يف رحّنلا يف ةّيميلعُتلا
 ىاملعلا لايخ اهقلتخا يتلا ةّينهذلا /زاغل لاو يجاحألاو «ةّيفسلفلا تاليلعتلاو

 .ًابيعشتو ًاضومغو ًاديقعت هتدازف وحّنلا ىلع اهمحقأو

 :باتكلا رداصم

 ذإ «ةرّخآتملا وحّتلا بتك نم ءهوحّتلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش» باتك دعي

 نأ كلش الف اذهلو . ةرجهلا نم .96٠ ماع - لبق نم تركذ امك-:هفّئصم يفوت

 ردبيو .اهمظعم ىلع وأ هلبق تفل“ يلا يبرعلا وحّنلا بتك ىلع علّطا دق هفّلْؤم
 شفخألا ىلإ هيوبيسو ليلخلا نم ؛ءامدقلا نييوحّنلا ءامسأل هركذ لالخ نم كلذ

 . نولوط ني دمحم 7149/ص ١ ج ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا(١0

 . ةثملا ءامسآلا باب رظنا )١(

 .ةسمنلا ةلثمألا باب رظنا )١"(

 .ءادنلا باب رظنا ( 4 )



 ه2
 0 3 ماشه نباو كلام نبا ىلإ ءيجاجّلاو يسرافلاو روفصع نبا ىلإ .بلعثو دّربملاو
 . هباتك يف ةيوحنلا لئاسملا ضعب يف مهتشقانمو ءمهئارأب هداهشتساو . مهريغو

 باتك ةّصاخبو «ماشه نباو كلام نبا بتك «هباتك يف ةسيئرلا رداصملا ّنكلو

 خبشلا ىلع قشمد يف هظفحو هسرد يذلا ) ماشه نبال «بهذلا روذش حرش »

 باتك نع ًايفرح لقني ناك هنأ ) هتدجو يَّنإ ذإ . (20١ يخاّصلا ميهاربإ نب ليلخ

 لقنو .ةرم ريغ هباتك يف ماشه نبا ركذ ثيح « بهذلا روذش حرش ماشه نبا

 نع ذخأامكو .2'»(كلذك ةرم ريغ ماشه نبا ىلإ ريشي نأ نود باتكلا نع

 باوبأ يف ةّصاخبو ؛«بيراعألا بتك نع بيسّنلا ينغم» ماشه نبا باتك

 نبال (دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهستو باتك نع ذخأ هنأ امك .فورحلا

 «بّضَتَقَُملا ١ نع ذخاو) . 250( كلام نبا ةيفلأ » تايبأ ضعبب دهشتساو «كلام

 بتكلا نم هريغو .«* 7(« يناحنرلا فيرصت ١ نع ذخأو ) . (40(دّربملا ساّبعلا يبأل

 .اهدورو دنع ةيشاحلا يف اهيلإ ريشأس ىْلا ةميدقلا ةّيوُحّنلا

 :باتكلاخسن

 يهر .(7479) مقر تحت (نيلرب ) يف ةظوفحم امهادحإ «ناتخسن باتكلل

 هذه عقت . لكشلا ضعب لوكشم ليمج يخسن طخب ةبوتكم ةحضاو ةّمات ةخسن

 ةئام يف عت يأ .ارطس نوثالث ةقرو لك يف «ةقرو نيتسو ىدحإ يف ةخسنلا

 ام رطس لك يفو .ارطس رشع ةسمخ ةحفص لك يف ؛:ةحفص نيرشعو نيتنثاو

 .تاملك )48-١١( نيب

 )١( ج ةرشاعلا ةئاملا نايعأ يف ةرئاسلا بكاوكلا رظنأ ١ ص 174 .

 .اهتاوخأو داك بايو ءانثتسالا بابو . عباوتلا باوبأ لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(
 . فرصلا نم عونمملا بابو .رجلا فورح باب رظنا (7)
 .لدبلا باب رظنا (4)
 .رمآلا لعف ءانب باب رظنا (5)



 إ
 هَقّلؤِم مساو ,باتكلا نارنع اهيلع تبثملا «فالغلا ةقرو دعب- طوطخلا اذه أدبي

 نمحرلا هللا مسب :فّلؤملا ةمّدقمب -ةمكحلاو راذعالا يف رعّشلا نم تايبأ ةّنسو

 نب ليلخ نب يلع «نيدلا ءالع ,ةمّلعلا ملاعلا مامإلا ْخيّشلا لاق . يتقث هبو ميحرلا

 وفعلا هلل دمحلا : هتّنج حيسف هتكسأو ؛هتمحرب ىلاعت هللا هدمغت- ملاس نب دمحأ

 دّمحم اندّيس ىلع هللا ىَّلصو ؛ملعي ملام ناسنإلا مَّلع «ملقلاب مّلع يذلا ,مركألا

 : دعبو مّركو فرشو «نيّدلا دعارقل نيعفارلا هبحصو هلآ ىلعو ؛مّلسو دابعلا دّيس

 ملع نم عضاوم ىلع ةلمتشملا ةيورصبلا دعاوقلا ىلع رصتخم قيلعت اذهف

 .هتمحرب ىلاعت هللا هدمغت- يورصبلا نيدلا سمش ةمألعلا خيّشلل «ةّيبرعلا

 مالكلا : هنع يضرو ىلاعت هللا همحر- :فّنصملا لاق -.. .هتّنج حيسف هنكسأو

 ... ماسقأ ةثالث ىلع ينبم هلك

 دوجو يأ- دوجول دوجو فرح :امل :لاقو :هلوقب طوطخملا اذه متتخيو

 لجأل ورمع ءيجم دجوف .ورمع ءاج ديز ءاج اّمل لثم -لوألا دوجول يناثلا
 .ديز ءيجم دوجو

 . بآملا عجري هيلإو «باوّصلاب ملعأ هللاو ءرصتخما اذه نم ىلاعت هللا هرّسي ام رخآ

 رجعلاب فرتعملا ريقحلا ريقفلا دبعلا ءهدعب نم هللا ءاش نملو هسفنل هقّلع

 لولح هيقي نأ هبرب ريجتسملا .هسمأو هموي يف طرفملا ؛هبر وفع يجارلا ءريصقتلاو

 هل هللا رفغ- بهوملا بّدؤملا هدبع نب دمحم نيركب يبأ نب دمحم .هسمر

 .نيملسملا عيمجلو ةرفغملاب هل اعد نملو .هيدلاولو

 روهش نم مارحلا مرح رهش نم رشع سماخ ,ءاعبرألا ةّيشع هنم غارفلا ناكو

 . مالّسلاو ةالّصلا لضفأ اهبحاص ىلع «ةّيوفطصملا ةّيوبنلا ةرجهلا نم 349 ةنس

 العلا وذ ّىلعلا هللا كل سيتم بي اللخلٌاد ف ابيع دجت نإو

 العدوي ف بيعال نملج لقو ببعهبنمرياعتالو



 .هالعأ ناروكذملا ناتيبلا اهنم هرعّشلا نم اتيبّرشع ًدحاب طوطخما يهتنيو
 :هلوقب تايبآلا هذه ًامتاخ

 يرابلا ٌدحاولا وهو تاولمّسلاهل 2تعضخ يذلا هللاب كتلأس ين
 راثلان هو جنيهبتاك لعل هبتاككلرفغتساف َتلّمأت اذإ

 هنم لفسأو .ه949 ماع وهو «خسّنلا خيراتو ؛هعيقوتو خساّتلا مسا امهدعبو

 .نيلرب يف ظوفحم طوطخملا نأ ىلع لدت . ةّينيتال فورحب متخ

 اهنإ ذإ «ةّيرهاظلا ةبعكملا ةخسن نم مدقا اهنأل ّالصأ ةخسّنلا هذه ذّئاسو

 . طوطخلا نم ةريخألا ةقرولا ىلع حضاو وه امك «فّلؤملا ةايح يف تخحسن

 ةعيّشلا دارفأ دحأ ديب ءاهخسن دعب تعقو ءةخسُنلا هذه ّنأ ودبي نكلو

 هللا يضر- نامفعو ءرمعو ءركب يبأ ركذ درو امّلك ناك هَّنأ تدجو ينل :نيفرطتملا

 مهماقمب قيلي ال ءائّيس ًامالك رطسآلا نيب وأ ةيشاحلا يف بتكي ناك -نيعمجأ مهنع

 هللا يضر نامثع اندّيس قحب )١4( ةقرو يف امك -مهيلع هللا ناوضر يماّسلا

 .(155) ةقروو منع هللا يضر ركب يبأ اندّيس قحب ( 117 ةقروو -هنع

 مقر تحت «قشمد يف ةّيرهاظلا ةبتكملا ةنازخ يف ةدوجوم :ةيئاّثلا ةخسُنلاو

 . (ظ )رز مرب ةخسنلا ةذهل زمراسو .( ماع ١176١19

 مساو «باتكلا ناونع اهيلع تبثملا «فالغلا ةقرو دعب طروطخلا !ذه أدبي

 :فّلؤملا ةملقمب- شيورد جاحلا نب ىفطصم جاحلا ,هخسان مساب سيبحتو هفّلؤم

 دمحأ نب ليلخ نب يلع «ىلاعت هللا وفع يجار لوقي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 تاومأو هفلس محرو «ريخب هل متخو ؛:باوصلل ىلاعت هللا هقّقو- ملاس نبا

 ملام ناسنإلا مَّلع «ملقلاب مَّلع يذلا مركألا وفعلا هلل دمحلا :نيمآ «نيملسملا

 هبحصو هلآ ىلعو مّلسو دابعلا دّيس ءدّمحم اندّيس ىلع هللا ىَّلصو ؛ملعي
 2 5 ِ ل
 :دعبو مركو فرشو «نيدلا دعاوقل نيعفارلا



 مدع نم عضاوم ىلع ةلمتشملا ةّيورصبلا دعاوقلا ىلع رصتخم قيلعت اذهف

 هتمحرب ىلاعت هللا ههمغت- يورصبلا نيّدلا سمش ةمألعلا خيّشلل ةّيبرعلا

 مالكلا :_هنع يضرو ىلاعت هللا همحر- فّنصملا لاق ... هتّنج حيسف هنكسأو

 . .ماسقأ ةثالث ىلع هلك

 يناثلا 20( دوجو ) .دوجول دوجو فرح :اّمل :لاقو :هلوقب طوطخما متتخيو

 دوجو لجأل ورمع ءيجم دجوف .ورمع ءاج ديز ءاج امل :لثم .لّوآلا دوجول

 ١ .ديز

 هيلإو «باوّصلاب ملعأ هللاو ءرصتملا اذه نم ىلاعت هللا سي ام رخآ اذهو

 .فورحلا حضاو ريغ مئخ مالكلا اذه دعبو . هدحو هلل دمحلاو بآملاو عجرملا

 نوثالثو ةينامث ةقرو لك يف «ةقرو نيسمخ يف عقت ةحضاو ةّمات ةخسن يهو
 ليمج يخسن طخب تبعك .تاملك -)8--٠١( نيب امرطس لك يفو .ًارطس
 حرش باك اذه :طوطخلا ناونع ىلوألا ةقرولا ىلعو .لكّشلا ضعب لوكشم
 ملاس نب دمحأ نب ليلخ نب يلع «ةمألعلا ملاعلا خيّشلل .وحُنلا يف ةّيورصبلا
 . نيمآ نيمآ همركو هن «ناوضّرلاو ةمحّرلاب هللا هدّمغت-

 جالا نب ىفطصم جاحلا هخسان مساب سيبحت اهسفن فالغلا ةقرو ىلعو

 . ةرجهلا نم ١١41 خيراتي ملعلا ةبلط ىلع «يبلعلا شيورد

 :امهلوقب نيِفّلوْلا مجعم بحاصو «نيفراعلا ةّيده بحاص نم لك اطخأ دقو
 .ه٠96 ةنس ىّقوتملا يعفاشلا ملاس نب دمحأ نب ليلخ نب يلع نيّدلا ءالع)

 دعارقلا حرشو باوّصلاو .2')(وحّنلا يف ةّيورصبلا دئاقعلا حرش» فّنص

 . ىنعملا ميقتسيل تفيضأو يناثلا ةملك لبق ( دوجو ) ةملك لصألا نم دطقمس(١١1

 رمعل . 88ص اج َنيِفْلؤْلا مجعمو .يدادغبلا ليعامسإل .74 4ص ١ ج نيفراعلا ةّيده )١(

 .ةلاحك اضر



 تت
 فالغلا يتقرو ىلع كّشلا لبقي ال ًاحوضو حضاو وه امك ؛وحّنلا يف ةّيورصبلا
 .نيتدوجوملا طوطخملا يتخسن يف

 يلع) :هلوقب ًاحيحص باتكلا مسا دروأ ذإ ,مالعألا باتك بحاص باصأ دقو

 هتبسن «يقشمد يعفاش يوحن .يورصبلا نيدلا ءالع :ملاس نب دمحأ نب ليلخ نبا
 .200(ةيرهاظلا يف خ- ةّيورصبلا دعاوقلا حرش فّئص ءماشلا دالب نم ىرصب ىلإ

 ملف (نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك ١ بحاص «ةفيلخ يجاح اّمأ

 ةيوزصبلا دعاوق) :هلوقب (ناملا) اهسفن دعاوقلا ركذ امّنإو هباتك يف حرشلا ركذي

 .20(ةيفاكلاك رصتخم هوحّنلا يف

 «باتكلا مسا نأ (يبرعلا بدآلا خيرات ؛ هباتك يف ناملكورب لراك ركذو

 بحاص يورصبلا نيّدلا سمش ) :لوقي ذإ (وحنلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش »

 ليلخ نب يلع «يورصبلا نيّددلا ءالعوه اهحراشو «وحّْنلا يف ةّيورصبلا دعاوقلا »
 ١ .©0(يورصبلا يعفاّشلا ملاس نب دمحأ نبا

 . (نيفراعلا ةّيده» بحاص ؛يدادغبلا اشاب ليعامسإ نم لك أطخأ دقف اذهبو

 فيحصت هّلعلو «باتكلا اذه مسا يف «نيفلؤملا مجعم 9 بحاص «ةلاّحك اضر رمعو

 «نيفراعلا ةّيده) ىلع دمتعا ةلاحك اضر رمع ْنأل «نيفراعلا ةّيده ىف ةعابطلا نم

 .قيقحت نود أطخلا لقنف ءاهنع كيم[ علا همتجارمو هرداضم قف حيطاو وه امك

 ًافالتخا دجأ مل «ييدل نيترفوتملا هيتخسنب طوطخا اذهل يتءارق لالخ نم

 يف وأ «قيقحّتلا لالخ اهيلإ ريشأس يتلا ظافلألا ضعب ب يف الإ «نيتخسُنلا نيب ب ًاريبك

 ءانثأ هعضاوم يف اذه دّدحأسو .ىرخألا نم هفذحو ؛:ةخسن يف ظفل ةدايز

 . -ىلاعت هللا ءاش نإ قيفحّتلا

 . يلكرزلا نيدلا ريخل .785ص 4 ج مالعألا )١(

 . ةفيلخ يجاحل .1.ا/هص 7 ج نونفلاو بتكلا يماسأ نع دولا فشك (7)
 .ناملكوري لراك . 5١ص 7 ج يبرعلا بدألا خيرات ١"(



 همه
 يبرعلا وحّتلا ريسيت تالواحم

 ثيدحلا ددصب تسلو ءيضرع ثيدح ماقملا اذه يف ريسّتلا نع ثيدحلا نإ

 دعاوق حرش » طبرت يتلا ةقالعلا الول يبرعلا وحُنلا يف ريسبُنلا تالواحم نع
 ريسيّملا ةلواحم رامث نم ةرمث باتكلا اذه نإ ذإ « ريسيّتلاب (وحّنلا يف ةّيورصبلا

 .روصعلاو نورقلا ربع

 ةياغل عضو يبرعلا وحّنلا نأ «نانثا اهيف فلتخي ال يلا ءاهب مَّلسملا رومآلا نم
 تاحوتفلا دعب ةّصاخبو ءنحّللا نم هتيامحو «يبرعلا ناسّللا موقت يهو ةّيسامأ

 :يلؤدلا دوسألا وبأ لوقي «فيدحلا يمالسإلا نيّدلا مجاعألا لوخدو ةّيمالسإلا
 انلمع ولف «ةوخأ انل اوراصف ءهيف اولخدو ؛مالسإلا يف اوبغر دق يلاوملا ءالؤه )
 يف ساّنلل ًايداه ًامامإ نوكي نأ ) وحّتلا عضو نم نذإ ةياغلاف .20(مالكلا مهل

 نوكي نو ؛مهبيلاسأو برعلا بهاذم ىلع ةحيصف اهب قطُنلاو مهتغل بيوصت
 بعكلا ترهظف .2"!(هيناعم قئاقد ةفرعمو هللا باتك مّهفت يف مهل ًادشرم

 ام ةرمث ءاج دقو هيوييس باتك ءانلصو يوحن باعك مدقأ ناكو ةّيوحُنلا

 هيلع قلطأ يذّلا وحّتلا يف ةمخّضلا فّلؤملا نأ كش الف) ءاملعلا هيلإ لصوت

 .29!(ملعلا اذه هيلإ لصو ام ةليصح ىوس سيل وحّنلا نآرق مهضعب

 قفو ةّيوحنلا ةدعاقلا ءانب ىلع موقي ءوحّنلا ةاشن تايادب يف ةاحّنلا جهنم ناكو

 . ةعئاشلا ريغ ةرداتلا تاغللا كرتو ءاهيلع سايقلاو ءاهلمجأو اهعيشأو تاغّذلا حصفأ

 نع ءاملعلا جورخلو ,ثحبلا يف جهانملا فالتخال روصعلا ربع بّعشت وحُنلا ّنكلو
 . اهجهانمو اهتاهاجّناو ةّيوحّتلا سرادملا دّدعتلو ءوحّنلا نم اهتركذ يتلا ةياغلا

 )١( ميدنلا نبال 56ص تسرهفلا .

 .ةفيلخ ميركلا دبع روتك دلل 5١ص ةيبرعلا ريسيت (؟)
 ) )2قباسلا عجرملا ص3١ .



 ترهظ رحُنلا نم ةياغلاو فدهلا نع داععبالاو بّعشتلا اذه مضخ يف
 : يه ةعونتم قئارط قفو تراس وحّنلا ريسيتل ةريثك تالواحم

 . نوتملا حارُش لعف امك ليصفتلاو حرشلا قيرط نع ريسيتلا :ًالّوأ
 «حابصملا وو يرشخمُرلل «لصفملا) ك زاجيإلا قيرط نع ريسيعلا :ًايناث

 .يررطملل
 يف يبطرقلا ءاضم نباك هيلإ ىهتنا هّنكلو ةرشابم ريسيعلا دري مل مسق :ًاثلاث

 . (ةاحّتلا ىلع ّدرلا» هباتك

 دعبلاو ةحضاولا ةرابعلاو دصتقملا حرّشلا قيرط نع ريسيّملا دارأ مسق :ًاعبار
 اممو دئاوزلا نم وحّنلا ديرجتو «ثلاوّقلاو يناوّكلا للعلاو ةّيفالدلا لئاسملا نع

 .يداّشلا مّلعتملا هنع يغتسي

 يف تاكّتا دقف يسيئرلا انعوضوم سيل وحّنلا ريسيت نع يثيدح نأ امو

 ءاملعلا هيلإ لصوت ام ىلع ءرحّنلا ريسيت ىلإ ةيعاّدلا بتكلا ضعب ةسارد

 روتك دلا انذاتسأو فيض يقوش روتكّدلا انذاتسأ مهنمو اهوسرد يذلا نوثحابلاو

 .مهريغو ىفطصم ميهاربإ ذاتسألاو «ةفيلخ ميركلا دبع

 . يزّرطملل «حابصملا» باتك ىلع ريسيّتلا تالواحم نم تيفتكاو

 روتكدلا انذاتسأ اهسردو وحَّنلا ريسيت ىلع تلمع يتلا ةميدقلا بتكلا نم

 : يه بتك ةثالث (ةيبرعلا ريسيت ) هباتك يف ةفيلخ ميركلا دبع

 ىّنوتملا ءيجاّجْزلا نمحرلا ديع مساقلا يبأل «وحّنلا يف لمجلا» باتك :ًالَوأ
 .ةرجهلا نم 54٠ ماع

 ةئس ىّقوتملا ءيوحّنلا يليبشإلا يديبُرلا ركب يبأل ؛حضاولا» باتك :ًايناث
 . ةرجهلا نم ا
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 ةنس ىّنوتملا «يّنج نب نامثع حتفلا يبأل (ةيبرعلا يف عمّللا» باعك :ًاثلاث
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 تعضو يلا ءيرجهلا عباّرلا نرقلا يف ةّيوحّتلا تافّلؤملا مهأ نم اهّدع دقف
 باتك نأ كش الو) :لوقي ذإ ءهمّلعت ليهستو هريسيت لجأ نم ءوحّنلا يف

 سلج دقف «ميلعتلا يف ةينفلا يِجاَّجّزلا ةيرجت ةليصح ناك ؛وحنلا يف لمجلا»

 «هباتكل يجاّجّلا عضو نم فدهلاف ) .200(قشمد يف ةّيمأ ينب عماج يف ًاسّردم

 ,200(ساّنلا هب عفتنيل رّسسيي ًاّيميلعت ًاباتك نوكي نأ

 امّيرو ) :لوقيف «يديِبّرلل (حضاولا» باتك وهف يناثلا يميلعتلا باتكلا اّمأ
 بحاص هللاب رصنتسملا مكحلا هراتخا امدنع ءةّيميلعتلا هتبرجت ةليصح ناك

 :ًالئاق فيضيو 2" ”(هللاب ديؤلا ماشه هدهع يلرو هدلو بيدأتل -سلدنألا

 ليبس هب كلسو «ةمّيميلعت تاياغل ؛ح حضاولا» هباقك يديبّزلا عضو دقلو)

 .«*!(رسيلاو ةلوهّتسلا

 لوقيف . ينج نبال «ةيبرعلا يف ف عمّللا» باتك وهف تلال يميلعتلا باتكلا ان

 :نيمّلعتملا نم ةشاّنلا ىوتسم بسانيل ؛ةّيبرعلا ىف ذ عمّللا») باتك عضوف) :هيف

 0 ”(ملقلاو ناسّللا لجأ نم ةّيرورَضلا ةّيساسألا لئاسملا ضرع ىلع هيف رصتقاف

 هتدام رصتقاو « لّصفلا» هباتك عضو دقف .ه* هم ماع ىّفوتملا يرشخمُرلا امأ

 ًارصتخم هباتك ءاجف «تاليوأتو ليصافت ىف ضوخلا نود ءنيِمّلعتملل ئدابملا ىلع

 نيملسملاب ام ينبدن دقلو ) :هتمدقم يف لوقي .هلئاسم ضرع يف ًاحضاو هتدام يف

 )١( 45ص ةيبرعلا ريسمت .
 45ص قباسلا عجرملا (؟) .

 )*( 4ص ةيبرعلا ريسيت .

 ) 48 ) 5ص قباسلا عجرملا .

 44ص قباسلا عجرملا ( ه) .



© 
 نم يعايشأ ىلع «بدحلاو ةَقفّتشلا نم يب امو ؛برعلا مالك ةفرعم ىلإ برألا نم
 غلب ًابيترت بّنرم «باوبألا ةّقاكب طيحم بارعإلا يف باتك ءاشنإل «بدالا ةدفح

 ثيح نم امأ .20( يقّسلا نوهأب مهلاجس الو ءيِعّسلا برقأب ديعبلا دمألا مهب

 «فورحلا «لاعفألا ءءامسألا : يه ماسقأ ةعبرأ ىنإ همّسق دقف «باتكلا بيوبت

 .سراّدلا ىلع ريسيّملا نم ءيش هيف بيوبت وهو .اهنيب كرتشملا

 نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ «يبطرقلا ءاضم نبا امأ

 «كقاحنلا ىلع دّرلا) هباتك عضو دقف «ةرجهلا نم 97 ماع ىَّفوتملا يمخّللا ءاضم

 نم هب لصتي امو سايقلا ضفري يذّلا يرهاظلا بهذملا ءاضم نبا مهلتسا دقو

 ةروُلا يف «فيرلا يونا ثيدحماو «مركلا نآرقلا نم رهاظلاب يفكيو ؛للع
 تاليوأتو تاريدقتب مكنت ةّيبرعلا دعاوق دجو هَنأل ؛ةاحّنلاو رحّتلا ىلع

 هباتك يف هدجنو ) .ءانغ الو اهل رصح ال ءارآو عورفو بعشو «ةسيقأو تاليلعتو
 ثحابملاو تاريدقتلا نم هيف ترثكأو ءوحّْنلا تدَّقع يِّلا لماعلا ةيرظن مجاهي

 اعقو اذإ رورجماو راجلاو فرظلا نأ ريدقتك ) .©"7( -هيأر يف- اهءارو لئاط ال يتّل
 لماع الو كانه فذح الو .فوذحم لماعب ناقلعتي «ًالاوحأ وأ تافص وأ ًارابخأ

 .0©2(لمع الو هيأر يف-

 لعاف ال لعف :ماقف . لعاف رتتسم ريمض «ماق ديز :ادلوق يف نوككي نأ ركنيو )

 نوموقيو نمقو اوماق :لثم يف عمجلاو ةيدئّتلا رئامض نأ ىلإ بهذيو) .«*!هل
 .2*)(عمجلاو ةينثتلا ىلع تامالع يه لب ءرئامض تسيل

 .يرشخمرلا مساقلا يبآل . هص ةيبرعلا ملع يف لّصفملا )١(

 .فيض يقوش روثك دلل ؟صوحُنلا ديدجت . فيض يقوش روتك دلل ١" 4ص ةيوحنلا سرادملا (؟)
 . يبطرقلا ءاضم نبال 44ص ةاحْتلا ىلع دّرلا (7)
 .١١؟ص ةاحتلا ىلع دّرلا ( ؛)

 1٠١ "ص قباسلا ردصملا ( 2 )



َ 
 بيلاسأ ضفر ىلإ انايحأ ةاحتلا تعفد اهنأو «لماعلا ةّيرظن حضوي يكل هدجنو

 هبلج ام ًاحّضوم عزانتلا باب سرد ) برعلا اهفرعي ال اهناكم بيلاسأ عضوو برعلا
 ,20)( برعلا اهب قطني مل ةبيرغ ةريسع ةدّقعم غيص نم ةاحّتلا هيف

 واو )و «("0(ةّمِبَّبّسلا ءاف باب)و :0"2(لاغتشالا باب) كلذك سردو
 (ن1) رامضإ ركديو ءريدقّتلاو ليواتلا يف ةاحّتلا فّسعت ًارّوصم ,(40(ةّيعملا
 نم صْنلا رهاظ ءارو ام ضفري يذلا يرهاظلا هبهذم مهلتسا دقو .امهدعب

 ليلعتلاك ثلاوّنلاو ىناوّلا لدعلا يأ 2”)(ةّلعلا ةّلع) ركنيف تاليواتو تاريدقت

 .؟لعفلاك لّرألا عفرتو يناثلا بصنت مل اذاملو -عفرلاو بسصُتلا ّنِإ لمعل

 وحّنلا باويأ يف اهنم دشح امو ةّيوحُنلا ةسيقألا ةمجاهم نم رثكي هدجنو)
 ةّيبرعلاب ميِلَّسلا قطُتلا يف ديفي الو «همهف بعصيو هرّوصت دعبي امم اهعيمج

 250( يأر يف ةدئاف يأ «ناسّللا موقتو

 (نقوم ) ىلع ( عيبو عوب ) سايقك هداسفو هفعض ًارهظُم سايقلا مجاهيو )
 هنم وحتلا بيذشت بجي بعالتو لوضف اذه نأ ىريو . ًاواو ءايلا بلق يف

 .(7)(ةيوعصو رسع وحْنلا يف ذ ىقبي ال ىتح هنم هصيلختو

 ووحُنلا يف ف ارسم ًاباتك سيل» ةاحّتلا ىلع ٌدرلا ذأ دحت ضرعلا اذه لالخ نم

 ةماقإ وهف هنم ةّيساسألا ةياغلا اًمَأ «هريسيت ىلإ روّصلا نم ةروصب يمري هّنكلو

 )١( ص ةاحتلا ىلعُدُرلا ٠١9 .

 قباسلا ردصملا (؟) ص١؟١.

 ) )7قباسلا ردصملا ص31١147.

 ) 47 ) 4ص قباسلا ردصملا 3١.

 ) ) 5قباسلا ردصملا ص١6١.

 ) )1قباسلا ردصلا ص١51١.

 ) )7قباسلا ردصملا ص١59.



 امّنإو ىلوألا ءاضم نبا ةياغ نكي مل ريسبّتلاف ) يرهاظلا بهذملا ىدُم ىلع وحّنلا

 هتياغف وحّنلا دعاوق عضو يف هيلإ اعد يذلا يرهاظلا جهنملا لالخ نم ًاضرع ىتأ

 .201(اهل ًاعبات ريسيّتلا ءاجو ةّيهقف ةّيساسألا
 ىدتلا رطق حرش هباتك عضو دقف .ها/١7 ماع ىفوتملا يراصنالا ماشه نبا اّنمأ

 «ىدّنلا رطق» ةبوعص ليلذت لالخ نم هب اوعفتتيل «ةيبرعلا ملع بالطل «ىدّصلا لبو

 ةعفار (ىدّصلا لبو ىدّتلا رطقب» ةاّمسملا ىتمّدقم ىلع اهترّرح تكن هذهإ :لوقيف
 ءاهدئاوفل ةمّمتم ءاهدهاوشل ةلّمكم ءاهباقنل ةلّمكم ءاهباقتل ةفشاك« اهباجحلا

 .©”0(اهيلإ ةّيبرعلا بّألط نم حنج نم ةيغبب ةيفاو ءاهيلع رصتقا نمل ةيساك
 وحّنلا لئاسم ماشه نبا اهب جلاع يلا ةقيرّطلا يف ريسيّنلا اذهودبيو

 باب)و ؛««*2(عزانتلا باب )و «250(لافتشالا باب) انذخأ ولف هدعاوقو

 رسيب اهحرشو اهجلاع دق هاندجول ةصيوعلا باوبألا نم اهريغو «(*(ىدانملا
 . ةرّسيم ةحضاو ئراقلل اهمّدقو وحّنلا دعاوق اهلالخ نم ىفصتسا «ةلوهسو

 دّيسلا دبع نب نيّدلا رصان حتفلا يبأل (وحّنلا ملع يف حابصملا باتك اّمأ

 فقاسف بلط دّيسلا ديمحلا دبع روتكّدلا هرشنو هقّقح يذلا يزّرطملا يلع نبا
 ريسيت ىلع تلمع يتلا بتكلا نم دعي باتكلا اذه ّنآل ؛ةّنأتم ةفقو هدنع

 هنبا نأ ركذيف ) هفيلأت ببس نع اذه هباتك يف يزرطملا حصفي ذإ ءوحّنلا

 مامإلا بتكب هدّوزي نأ دارأ (ةغّللا يف عانقإلا» هباتك أرق نأ دعب (ًادوعسم))

 رثكأ نأ دجوو «ةّيوْعّللا هفراعمو ةّيوحّنلا هتامولعم نم ديزيل «يناجرجلا رهاقلادبع

 . 7ص (ةاحّنلا ىلع ٌدرلا ) ىلع فيض يقوش ررعكّدلا ةمدقم رظنأ )١(
 . ماشه نبال ١٠ص «ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش » باتك ةمدقم رظنا (؟)
 .97١؟ص ىدنلا رطق حرش (9)

 .191ص هسفن ردصملا (4)

 .١501ص هسقن ردصملا (5)
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 اهدجو هّنكلو (ةّمعتلا)و «لمجلا»و (ةئاملا لماوعلا» وحّتلا ةمئأ نيب ًالوادت هبتك

 هاّمس يذلا رصتخلا اذه اهنم ىفصتساف «ةداعملا تاعوضوملا نم ريثك اهيفو ةليوط

 : يه باوبأ ةسمخ ىلإ همّسقو .2')(هراونأب ءْيضتسيل حابصملا باتكب

 .ةّيوحّتلا تاحالطصالا يف باب :ًالوأ

 . ةّيسايقلا ةّيظفّللا لماوعلا ىف باب :ًايناث

 .ةّيعامّسلا ةّيظفللا لماوعلا يف باب :ًاثلاث

 . ةّيونعملا لماوعلا ىف باب :ًاعبار

 .ةّيبرعلا نم لوصف يف باب :ًاسماخ

 اياضقل هعجلاعم لالخ نمو «باوبألا هذه ىلإ باتكلا ميسقت لالخ نم
 ًابولسأ وحّنلا بتك نيب هعون ىف ديرف باتكلا اذه نأ انل ودبيف ءاهيف وحّنلا

 ذإ .هيقباس دنع وه امم ًاحوضو رثكأ هيف ٍبيويّلا ّنأل «فيلأت ةقيرطو ًاجاهنمو
 تاعوضوملا بيوبت ثيح نم مظنم ديدج يسارد جاهنمب «حابصملا) ءاج

 وحنلا تاعوضوم ضرع ريسيت بيوبتلا اذه نم يزرطملا ضرغ ناكف ءاهبيترتو
 .( دوعسم ) ةئبا ىلع

 : يه ةيلاّثلا تاعوضوملا ضرع «ةيوحتلا تاحالطصالا باب يفف

 مث .لمجلا عاوتأو ,فرحلا دحو .هماسقأو لعفلا دحو «هتامالعو مسالا دح

 «تاكرحلاب بارعإلاو «بارعإلا ًدح ثيح نم «بارعإلا يف ًالصف هباتك يف ضرع

 رّكذملا عمجو ىّنثملاو ةتّسلا ءامسألا بارعإك «تاكرحلا نع بان امب بارعإلاو

 «موزجملاو بوصنملا عراضملاو ءفرّصلا نم عونمملاو «ملاّسلا ثّنؤملا عمجو ملاّسسلا

 .رخآلا لتعملا عراضملاو

 .يزرطملل ؟"هص وحنلا ملع يف حابصملا رظنا )١(
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 نم عونمملاو «ينبملاو برعملا «ًالوانتم ؛ءامسألا يف لصف ركذ ىلإ لقتنا مث

 .هماسقأو لماعلاو ؛هماسقأو فرحلاو ؛هماسقأو ينبملاو «عنملا بابسأو فرّسصلا

 «مزأللا لعفلا ضرعف «ةّيسايقلا ةّيظفّللا لماوعلا لوانتف يناَّثلا بابلا يف اّمأ
 :يهو ةثالث صاخلاف .ماعو صاخ ىلِإ همّسسقو «لعفلا بوصنمو «يدعتملاو

 لوعفملاو ءردصملا : يهو ةسمخ ماعلاو .بوصنملا ريخلاو ءزييمتلاو «هب لوعفملا

 .لاخلاو دعم لوعفملاو ءهل لوعفملاو هيف

 ءردصملاو ,ةهّبشملا ةفّصلاو ءلوعفملا مساو ؛لعافلا مسا ىلإ لقتنا مث

 .ماَّنلا مسالاو ؛فاضلاو

 ءاهماسقاب ؛دبف ةَّيِعامَّسلا ةّيظفّللا لماوعلا ىلإ ضّرعت ثلاَّذلا بابلا يفو

 فورحو ؛ءادّنلا فورحو :ةبصاّنلا فورحلاو ءرجلا فورح ىهو «ةلماعلا فورحلاو

 الو امو .اهتاوخأو نإ :يهو ةلمجلا ىلع ةلخاّدلا فورحلا ركذي مث .ءانشتسالا

 ,همزاوجو عراضملا لعفلا بصاون ىلإ لقتنا مث «ةيفاثلا الو ءسيلب ناتهبشملا

 .لاعفآلا ءامسأو «نّياكو ةيماهفتسالا مكك ءامسألا يف ةلماعلا ءامسآلاو

 لاعفأف «ةبراقملا لاعفأف :ةصقاتلا لاعفألاب أدبف ةلماعلا لاعفألا ىلإ لقتنا مث

 . بولقلا لاعفاف «مدلاو حدملا

 «عراضملا عفارو ءادعبالا ركذ ْذِإ :ةّيرتعملا لماوعلا ضرعف عباّرلا بابلا يف اّمأ

 . ةفّصلا لماعو

 لوألا لصفلاب أدب ذإ ( ةيبرعلا نم لوصف )ب همسو دقف سماخلا بابلا يف اّمأ

 نع ثّدحت يناثلا لصفلا يفو .اهماسقأو ةركّذلاو ءاهماسقأو ةفرعملا عوضوم يف

 ْتلاَّثلا لصفلا يفو ءهريكذتو ددعلا تينأتو ءْتَّنؤملا ماسقأو «ْثّنؤملاو رّكذملا

 انآ .فورحلاب فطعلاو نايبلا فطعو لدبلاو ةفّسصلاو ديكوّتلا : يهو عباوُتلا لوانت

 يلصالاب ىنعو «يلصألا ريغو «يلصألا بارعإلا نع ثّدحتف عبارلا لصفلا يف



 عوفرم لعافلا نأ ىري وهف .هيلإ فاضملل رجلاو ءلوعفملل بصُئلاو «لعافلل عقّرلا
 نأ ىريو ؛لعافلاب ةقحلمو ةّيلصأ ريغ يهف «تاعرفرملا يقاب اّمأو «ًالصأ
 عهعم لوعقملاو هب لوعفملاو «قلطملا لوعفملا : يه ةسمخ ةّيلصألا تابوصنملا

 تسيلو اهب ةقحلم يهف ىرخألا تابوصنملا اّمأو .هيف لوعفملاو .هل لوعفملاو

 .ةيودعملا ةفاضإلاب وأ فرح اب امإ هيلإ فاضملل ؛يلصألا ّرجلا نأ ىريو .ةّيلصأ

 يف وأ (مهرد كبسحب )وحن عوفرملا يف رجلا فرح ةدايزب «ينصألا ريغ رجلاو

 ةفاضإلاب وا 2١04 ةكللا ىلإ ميدي وقل لوط :ىلاعت هلوق وحن بوصنللا
 «حيرص :ناعون بارعإلا نأ ركذ مث (هجولا نسح )و ( ديز براض) وحن ةّيظفللا

 رئامض يف لصاحلا حيرّتصلا ريغو «فورحلاب وأ تاكرخلاب حيرّصلا .حيرص ريغو

 عاونأل ضّرعت مث «لحم برعملا ًاظفل ينبملا حيرّصلا ريغب دصق ذإ ءبصتلاو عفّرلا
 .اهّلك رئامّضلا

 (0[) رامضإ اهيف لوانت هّنأل «ةّداملا ثيح نم هنتمك يهف ؛باتكلا ةمتاخ اّمأ

 لماعلا رامضإو .لبو ءافلاو واولا دعب (بر ) رامضإو ءةتّسسلا فورحلا دعب
 ؟اذه لعف نم .لأس نملو .ةكم :رفسلل ءيهتملل انلوقك «ةلاحلا ةلالدب يسايقلا

 .(ِهّلَعَف ) رامضإب ديز

 اهجلاع دقو .«حابصملا» هباتك يف يزّرطملا اهجلاع يتلا تاعوضوملا يه هذه

 باوبأ انيلع ضرع دقف .اهتدام ثيح نمو اهبيوبت ثيح نم ةديدج ةجلاعم

 :يهو اهعاونأو لماوعلاب اهرّثات بسحب ملعلا اذه تاحلطصم ركذ دعب وحّنلا
 . ةّيونعملا لماوعلاو «ةّيعامّسلا ةّيظفّللا لماوعلاو «ةّيسايقلا ةيظفّللا لماوعلا

 مل (ةّيبرعلا نم لوصف ناونعي هدقع يذلا ريخآلا بابلا اذه نأ ظحالن
 ةقباّسلا باوبألا يف ةّنّسلا هذه ىلع جرد امك :لماوعلا بسحب فّلؤملا هبّنري

 .ةرقبلا / 1١ ١95
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 «ةراشإلا ءامساو نئامّضلاك «ةملكلل يرهاظلا فصولا ثيح نم هجلاع امّنِإو

 .عباوّتلاو «ريك ذّتلاو «ثيتاّثلاو

 ىّحوتو ءأرسيم ًالهس ريسي ضرع اهلك هباتك باوبأ يرّرطملا ضرع دقو
 .باتكلا اذه فيلأت ىلع هزفح يذلا زقاح ا ةاعارمو ,حوضولا

 : ةبراقملا لاعفأ : كلذ ىلع ًالاثم ذخانلو

 بصنيو مسالا عفري :ىسعف .كشوأو بركو داكو ىسع :ةعبرأ يهو )
 ديز ىسع :لوقت «بوصنم ردصم ريدقت يف عراضملا لعفلا عم نأ هربخو «ربخلا

 ىسع :لاقي نأ وهو .رخآ هجو هلو .جورخلا ديز براق : تلق كّنأك .جرخي نأ

 . ديز جورخ برق :تلق كّنأك . ديز جرخي نأ

 ريدقت يف كلذو «(0أ) ريغ نم «عراضملا لعفلا هربخو ؛مسالا عفري تاكو

 .ًاجراخ ديز داك ريدقّتلا ناك . .جرخي ديز داك :تلق اذإف .بوصنم لعاف مسا
 سورعلا داك :وحن ءءيشلا نم هبّدشلا برق ىنعم يف ءيجيو . لمععسي مل هنأ الإ

 .ءاجرو عمط وه امّنِإو . برقلا اذه ىسع يف سيلو . ًاريمآ نركي

 .(اهيهجو يف ىسع لثم كشوأو .داك لامعتسا لمعتست برَكو

 ةحضاولا ةرابعلا ىلع ؛هباتك ىف وحُنلا دعاوق ضرع ىف دمتعا يرّرطملا نأ ظحالن
 رّسيملا بولسألا اذه ىلع يرجي وهو .ةبّعشتملا دعاوقلاو «ةّيفالخلا لئاسملا نع دعبلاو

 .وحْنلا همّلعيل .هدبك ةذلف لبق نم هظفح لهسيل «باتكلا باوبأ عيمج يف

 ءاملعلا دواري ناك ساسحإ ىلإ ةباجتسا هَّنأ ءيرظن يف باتكلا اذه ةميقو
 سائلا ىلإ رحّنلا بيرقت ىلإ ةيضفملا لبّسلا صانتقال ةلراحم يف ديعب تقو ذنم
 نيدلا ءالص هكلس يذلا هنيع قيرطلا وهو «قيرط حضوأو «ةروص رسيأ يف

 هكلس يذلا هسفن قيرّطلا وهو . وحّنلا يف ةّيورصبلا دعاوق حرش يف يورصبلا

 اهعورف يف تفلتخا ْنِإو قرط يهو ؛هريسيتو وحْنلا بيرقت يف نيثدحملا نم ةفئاط

 . ةدحاو ةياغلا ّنكل ءاهقرطو



 تاحفص نم جذامن نيطوطخملا تاحف
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 نيلرب ةخسن نم ىلوالا ةحفصلا

 03 ا 1 ئاممك ح_ م مح مشل

 ا الناب بخل
 ١ 0 دلال تيجلا سن ا

 0 ا روكا تبسم :
 و -_

 0 نااكي جن ةةيلصو هاك قيملام
 راب 0

 رك تعسف نو افشل تمن ست 6 ا و

 ريقشلاةئورمبلا ديال عتب 0

 يشمل رمإ سا رهط دم مساع
 ابطانلا هين . هم كلو ديمعي لاعت هت 2525

 هّلعو ناهتشلا متل اطال فا نام كرو 0

 ءلرمفتلاو الها كول عجن نك "الكتل. م
 مسج تناول مسلح امال م "الأ لوقو

 ويشمل اا لت نشاَدإ نجا ًِ
 هلاك

 بافطوا كادكإا لو وبس لكل ةنديفنف هو

 اللا 0 3

 0 22 ا 5

 هيأ ٠ 2 0 8 ١



 كالعلا وذيل ملاكي الزلل دبش اميز

 نيلرب ةخسن نم ةريخالا لبق ةحفصلا

 انسنارشملا عولط,اننا ني ميلف اذوجل سنايا
 بيضاء ذم كاوثلا عتيالذت و رايلادوجلو

 ؛انينأ نيم عزل الذ 5 اةوموَس دعا ناك ةَيِلاَكرلْمما
 سيلان انوي اعاوشنا ناغُشتا اميئرتملا عيل

 ترجالول تاك و لاو كااكر اهلا ُِم اهيل
 يذل هاوح مضت وطننا ترج يا ادهتل عاش" سا

 راما نتماف ّك كسك نال مشد عطر

 يع ا دوج ترجل ت6: دؤن دش

 اح ٌدراَحاَل لش وألا وبول وتلا دولتو
 دم د ك0 لدا رابع م . يم للف وددع

 + ماو همتذلااك ضر لامتهثا شيال
 3 لن سيسسألا عججرب يملا 5 م بيباوصلاب « +

 لا فتعمل يذلا ببلاغ | غانم هلا انقل و عسفنل قلد
 «بيرروقشملا ةدسإو عموب قى طزملا يسرع جزل تمتالاد
 بلارلر لسا عع بهرلا نيوز طلب شر ليلعش
 ا ري يسال ةيشع !ندلمد نلد
 - يحمر طملل يونا مسا مللرش



يلرب ةهفسن نس ةريخ الا :ةحنصلا 2 3
 ني

 امد هيرع ناوي!
 ْ ضلت هلا تعلن اور

 شحوم سيل ميول هش
 ا فلج ةرزل

5 

 هالولَتْد يللا ل 2111 5-5-5

 3 انفك ني بعامل لوتينوي كئيإكن 5
١ 

 7
 5 7 د 5

 2و0 نونعضفإو ةلقاعاي سنجاب ديننا شه
' 3 

 2 | هقخايارملا طبت يايا اما

- 10 

 0 َ نت لهن ا وشسيال بف اكنتنلا
 اطلق ابيض ١و ريف أح

 انهومتر ذ عير راق

 يا
1 

 «درإ وا 0 ١



 ههه تح | | بحس سس سج-- اب
 ل ازخ. فالغ 5 نوم ب ١ ةتازغ ةهسل ةحفص

 مط ل :
 0 بيع 2 2

 3 9 . اتردد

 يام اا يلوم د لوطلاو ِّ 1
 00 ا يوت مرر :

 95 ا رسول يصوم ا
 1 نهيلشورباو قيصتو يحاقضتو هظثروبو هدب قب 0

 ل يدرد الواسع إل هاا لوا ةنم باكا |
 ]روس ' :بارلطو باوثدانم ملارئعاقلا
 10. 59 ا

 ل



2 
 فحل

 قيجشن ا 7/؟ةيرهاظلا ةنازخ هس: نم ىليزإلا + جتلا

 هملادب نوع نب لعسااصدلددولام نانالا ماع
 [مدضد نيرا دعاوفل نيخنإلا بعحررلا اعدجسق
 مموصيلاروإولا دعم ويه ارو دو
 تيلارسشنم اهلا زل بيولا | عر جضاومايعرلخشلا

 : | هسح وبك, [ ساو رتصحرد ل (هقرسا هرتد يدرصبلا
 امظانجلاريما اش نار بعرتو امطافاا برزخ
 " قلحع ارا اسن نالكتلا ياعت ناعتس لل سابو |

 مالا ,دارعللا كيفان سرؤعشساوإله ا تكد
 لةالريس يشب 5| ترك حج تناوأل وسرزاجح
 ةضاثا عا كلنا ري عوو رو ضو سارصد فشلا ||

 الو انوعيوشا نوابّردؤ زا والكلا ياء ماشا
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 اوشن 7 ةيرهاظلا ةئازخ ةخسن نم هريغالإ ةحفصلا ؛

 ركود اسإلا نا الك نارش ةركا بح انتتسدلا نأ قحباهنأ ارسل ماشه نالكَم ملال ليو 1
 ظ حو لد ابن وب عَ ارنال تر كال افح نحب كف

ِ 
 || قتلاعاسس:لردككلا  بززكا عام يا عاسنا] حينما

 0 0 ص 0

 || هافتبنب رجا درجت ازا ناكجل اعلا تناك
 ١ ليم باوجا منتيتل لق هدا هملا دجائنا وتلا عيل
 | ايتام مجالا !ةدودوتملا ناكبعلا طين ولا ضئاكألا
 : | توايرغالا و كدل: اكوملا نالويمها تنم( سفتلا علال
 | تورحالو سرر ل ود بكاذكاكلانلا نمير ازما
 | هرض>وجرل هذا قاتم قعنسب كححا جوجو عاشر
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 فّئؤملاةمّدقم

 220(يعقث هبو) «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحأ نب ليلخ نب يلع نيّدلا ءالع :0'2( ةمألعلا ملاعلا مامإلا خيّشلا لاق )

 هلل دمحلا :-(71(هتّنج حيسف هنكسأو ؛هتمحرب ىلاعت هللا هدّمْغت )- ملاس نبا

 ىلع هللا ىَّلصو 4404 ِمَلَعَي ملام ناسنإلا مّلع : مّلَقلاب مّلع يذلا 8 مركألا وفعلا

 «نيّدلا دعاوقت نيعفاّرلا هبحصو هلآ ىلعو «مّلسو «دابعلا دّيس دمحم اندّيس

 : دعبو مركو فرشو

 ملع نم عضاوم ىلع ةلمتشملا ةيورصبلا دعاوقلا ىلع رصتخم قيلعت اذهف

 .هتمحرب ىلاعت هللا هدّمغت- يورصبلا نيدلا سمش ةمآلعلا خيّشلل ,ةّيبرعلا

 ءاهظاّقح -ىلاعت هللا ءاش نإ- هيف بٌّغرتو اهظافلأ هب لمت -هتّنج حيسف هنكسأو
 رفغتسأو ءًالهأ كلذل ىنلعجي نأ هلأساو :2*)(نالْكّتلا ) هيلعو «ناعتسملا هللابو
 اذإ 30( َنْرَحْلا ) لعمت تنأو ءًالهس هتلعج امالإ لهس ال مهللا ) :لوقأو «هللا

 .0"2ًةاهس تعش

 .ظ نم تطقس )١(

 .ىلاعت هللا وفع يجار لوقي :ظ يف )١(

 .نيمآ «نيملسملا تاومآو ؛هفلس محرو «ريخبب هل متخو «باوّصلل ىلاعت هللا هقّقو :ظ يف ()

 .قلعلا / ه ء4(4)

 رظنا .( نالْكّتلا ) مسالاو -ىلاعتو هتاحبس- هللا ىلع دامتعالاو زجعلا راهظإ : لكوُتلا ( 5)
 . يدابآ زوريفلل 55ص 4 ج طيحملا سوماقلا

 ١7ص غ ج طيحملا سوماقلا . ضرألا نم ظلغ ام :نزَحلا (1)

 ةبختنملا راكذألا . توحلا لامك هرشن مقر نابح نبا حيحص بيترت يف ناسحإلا (/)

 . ملسم هاور ؛يووُتلا نيددلا يبحن 7١١ص .راربألا دّيس مالك نم



 مالكلا ماسقأ

 ةثالث ىلع ينبم هلك مالكلا : هنع يضرو ىلاعت هللا همحر- فّنصملا لاق
 ىلإ اهنع جرخي الو ءاهنع ئشانو ('!(انهنم) ذوخام -مالكلا يأ- وهو ءماسقأ

 .0"©2(اهب هنع رّبعي لابلاب رطخي ام عيمج لآل عبار

 فرح :ثلاّثلاو .مقو موقيو ماقك «لعف :يناّنلاو . ديزك ,مسا :اهدحأ

 .(00دقك

 ديزك .اهيلع توكّسلا 4!( لصحي ) ةدئاف ديفملا ظفّللا وه :مالكلاو

 ةمالع -فرحلاو لعفلاو مسالا يأ- امهنم دحاو ّلكلو «مقو ءديز ماقو «مئاق

 كلتب يأ اهب فرحلاو لعفلاو مسالا نم دحاو لك فرعي -ةراصأ يأ

 . -ةمالعلا

 مسالا تامالع

 هلأ ىلع رجلا فورح نم فرح لوخد حلصي نأ : مسالا تامالع ضعب نمف

 فرح لوخدل مسأ ديزف . ديزب تررم :كلوق نم «ديز ١ لثم مسالا لّوأ يأ-

 . هلوأ يف رجلا فورح نم

 .فرحلاو لعفلاو مسالا يهو :ةثالثلا ماسقألا هذه نم يأ )١(

 . ةثالثلا ماسقألا هذه ًدحأ وه :مالك نم لابلاب رطخب ام عيمج نأ يأ (7)

 :اهنم ,ةثالثلا ماسقالا هذه نم مسق ينأ تحت جردنت ال «ةّيبرعلا لئاسم نم ةفئاط كانه (©)

 .ةادالاو ةفلاخلا اهنمو «فورظلاو ءرئامضلاو ,رداصملاو ؛نيلعافلا ءاممأو ,لاعفألا ءاممأ

 ” ج ينومشألا حرش . ؛ 84ص ١ ج ليقع نبا حرش يف ماسقألا هذه ليصفت رظنا

 . ناّسح مام روتكدلل اهدعب امو ١8ص اهانبمو اهاتعم ةّيبرعلا ةغللا . 86 ص

 ,نسحي ظ يف (1)



 ه2
 .200( يبنتملا) لوقك هلّوأ يف مّأللاو فلألا لوخد حلصي نأ :ًاضيأ هتامالع نمو

 «"2ملّقلاو ساطرقلاو حمّرلاو فّيسلاو يبقرعت ءاديِبلاو لِيلاوُلِيْخا

 . اهلّوأ يف ماللاو فلألا لوخدل ءءامسأ عبّسلا تاملكلا هذهف

 «41(مُنرْثلا) ريغ- (؟(نيودُتلا) لوخد حلصي نأ ءًاضيأ هتامالع نمو

 يف لتقو ؛ةفوكلا يف دلو «يساّبعلا رصعلا ءارعش لوصف نم (ه؟ه4- ه8 .8ر :يبنتملا ١١
 لصُنا .رصمو نيطسلفو بلحو مالا ةيدايو قارعلا يف لّقدت «دادغب ىلإ | سراف نم هتدوع
 ءهحدمو روفاكي لصُنا مث ؛نييطنزيبلا دض هبورح ًافضأَو هحدمو (ينادمحلا ةلودلا فيسب

 ةنيكلا يف هرعش لضفا .ًاريكتم ًاحومط ًاعاجش ناك .هحدمو يهيوبلا ةلودلا دضعبو
 ينج نباك ءابدألا رابك نم دحاو ريغ هحرش رعش ناويد هل .بورحلاو كراعملا فصوو

 هموصخر يبنتملا نيب ةطاسولا يف هتمجرت . يجزاملاو يقوقربلاو يرّبْكْعلاو يدحاولاو
 . ناكّلخ نبال ؟١ 7ص ١ ج نايعألا تايفو .يِبلاعُّتلل ١ ج رهّدلا ةميتي . يناجرجلل

 اهل طم طيبا رغبملا ىلع يبحدتل ةروهشم ةدبصم تيب ادع 09

 1 قس هدنع يلاحو يمسجب نمو ميش هُبلق نَّمم هابلق ٌرحاو
 تيبلا يف ةعبسلا ءامسألا ىلع (لا) لوخدل هب ليشمُنلاو

 :ةعبرأ هعاونأو ديكوت ريغل طخ ال ًاظفل رخاوالا قحلت ةنكاس نون : نيونّتلا (2)
 يف هنّكمت ةَدش ىلع لديل مسالا قحل هَّنال كلذب يّمسو ؛نيكمُتلا وأ نّكمتلا نيونت ١-

 هصك ريكذتلا ىلع لديل تاّينبملا ضعبل قحّأللا وهو ءريكدتلا نيرثت -؟ ةةيمجألا اب

 «شاوغو راوج وحن فرح نع ضوع امإ وهو «ضوعلا وأ ضيوعّتلا نيوئت -* . هيإو فأو
 ْثّْنؤملا عمجل قحّأللا وهو «ةلباقملا نيونت -4 . ذكنيحو ذعموي وحن ةلمج نع ًاضرع وأ
 ليقع نبا حرش . 5١ص ١ ج ينومشألا حرش . 0 1 ج كلاسملا حضوأ رظنا . ماسلا

 ١١ص ١ ج ليهستلا حرش . 7١ص اااج

 يور يف قالطإلا ةدم نع ًاضوع نوكيف ؛ ةسقلطلا يفاوقلل قحآللا وه : مّثرعلا نيونت (4)
 يف كلذو مسا نم ًاعزج وأ لعفلا نم ًاءزج نوكي دق يوّرلا ّنأل ءمساب صتخي الف «قلطم
 :يريمُتلا يعارلا وجهي ةيطع نب ريرج داشنإك ميمت ةغل

 نباصأ ْدَقَل تبصأ أذإ ينوُثو نياتعلاو لذاع موَللا يلقأ

 منرعلا نيونت نم ًاملاخ هناويد يف يور تيبلا اذه نكلو . (اباصأ )و (اباتعلا ) لصألا
 ١« ج ليهسُتلا حرش . 5 4ص ١ ج ريرج ناويد رظنا . ةاحْتلا عنص نم نيوّشلا نأ بسحأو

 . 9١ص ١ ج كلاسملا حضوأ 2 ١٠ص



 ه0
 نوكت ةنكاس نون :نيونتلاو .2')(هتكرح ) دعب ءهرخآ يف (2١7 يلاغلا)و
 -يتايس امك طخلا يف ال ظفّللا يف ةرسكلا وأ ةحمفلا وأ ةّمضلا دعب

 يف نيونّتلا لوخدل نامسا مئاقو ديزف .راّدلا يف مكئاق ديز :لوقت

 .امهرخآ

 مالغ :لثم ؛هبلإ ًافاضم وأ ًافاضم هنوك يأ : ةفاضإلا :ًاضيأ هتامالع نمو
 .ةفاضإلل نامسا ديزو مالغف . ديز

 ناملسم :لجرو دنهو ملسم ةينثت يف كلوقك «ةيدّْتلا :ًاضيأ هتامالع نمو
 ةيئئتلل ءامسأ هذه لكو ,نالجرو نادنهو

 تادنهو نوملسم :ةئالّثلا هذه عيمج يف كلوقك عمجلا ًاضيأ هتامالع نمو

 .290(عمجلل ءامسأ هذه لكف ) لاجرو

 لوقك ءأيلاغ يمس مث نمو «نزولا ىلع ةدايز ةدّيقملا يفاوقلل قحاللا وه : يلاغلا نيودّت

 نئزحلا ينيّسيو يدلج لسغي نام العب يل تبل :ىميلُس تلاق
 رثإو :تلاق ًامدعم ًاريقف ناك ننِإو ىملس اي معلا تائب تلاق

 امهّنأ ماشه نبا ىريو .طقف ءامسألاب صتخي ال كلذبو «فرح ىلع لخد نيوَّتلا اذهف

 .نيودّتلا عاونأ نم امهّدعي الو . 5١ص ١ ج كلاسملا حضوأ ءرظنا . فقولا يف اتديز تانون

 .ةكرح دعب ظ يف )١١(

 ريغ ىنعم .عمجلل ءامسأ :هلوقب فّلؤملا دارأ دقو ؛عومجلاو عومجلا ءامسأ نيب قرف كانه (7)

 دقو ؛لاجرو تاذدهو نيملسم ىلع عمجت اهّنأل ءامسأ اهّنأ دارا هَّنِإ ذإ ,حالطصالا ىنعم

 .ريسكُلا عمجو «ملاّسلا تّنوْلا عمجو «ملاّسلا ركذملا عمج ىلع اهيف لّثم



 تك
 :رانيدو مهردو سلف ريغصت يف كلوقك ٍرِيْغصُللا ًاضيأ هتامالع نمو

 .(0(ريغصّتلل ءامسأ هذه لكف ) :0!2(رينيندو مهيردو سيلف )

 لمفلا ماسقأ

 ينبم وهو ) .رصن :لثم ءضام :اهدحأ : :ماسقأ ةثالث ىلع ٌرقتسا لعفلاو
 يأ- هتعراضمل ًاعراضم يّمسو ) ءرصني : لثم ؛«عراضم : يناّغلاو . 2©)(حتفلا ىلع

 .220(هفورح ةدعو هتانكسو هتاكرح يف (؟)(رصان لثم ) لعافلا مسا -هتهباشم

 ,20(رصنا : لثم ءرمأ :ثلاّتلاو )

 يعابّرلا ريغصت ىلعو . سلفب (ليعُف ) نزو ىلع يثالُثلا ريغصت ىلع لاثمب ٍفلؤلل ىت ت01
 .رانيدب ( ليعيعُم ) نزو ىلع يسامخلا ريغصت ىلعو . مهردب ( لعيعُم ) نزو ىلع

 وأ هنع رابخإلل هتّيحالص «فيرعُتلاو رجلاو نيونّتلاو ءادّنلا ادع مسالل ىرخأ تامالع كانه (؟)
 ليهست . ١١ص ىدنلارطق :رظنا .هنم حيرص مسا لادبإ وأ هيلع ريمض دوع وأ ؛هيلإ ةفاضإلا
 .كلام نبال ؟ص ١ ج ليهستلا حرش .كلام نبال ”ص دئاوفلا

 سيلف ء.مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوبرض : مهلوق امأو ةّيبرعلا لهأ نم ريراحنلا هيلع ام اذه ()
 رّدقملا حتفلا ىلع ينبم وه امن :ةّيبرعلا لهأ نم نوخسارلا كلذب يضفي امك هبارعإ كلذ
 ةّيمورجألا حرشب ةينسلا ةفحّشلا رظنا .ةبسانملا ةكرحب لحما لاغتشا هروهظ نم عنم «هرخآ ىلع
 .ديمحلا دبع نيدلا ىيحن /ص

 ءظ نم عطش (43

 هتعراضمل ًاعراضم يمس عراضملا أل ؛نويفوكلا ةصاخبو نييوحنلا مظعم ءارآ فلاخي لوقلا اذه ( 5)
 عراضلا ناك اًّملو «بارعإلا ءامسألا يف لصألاو «ءانبلا لاعفألا يف ف لصألا ذإ «بارعإلا يف ءامسألا
 «سكعلا سيلو هتاتكسو هتاكرح يف لعفلا عراضي يذلا وه لعاقلا مسا أر .ءامسالا عراض دقف ءبرعم

 كلذل «لوصألا نع طحنت عورفلاو ؛سكعلا سيلو عراضملا لعفلا نع عرف لعافلا مسا نإف كلذكو
 يّمس عراضلا ذأ ىري نم نييرصبلا ةاحّنلا نمو . لمعي ىتح لعافلا مسا دامتعا نويرصبلا طرتشا

 ؟ ج فالنلا لئاسم يف فاصنإلا :رظنا . فّلؤملا اذه ىلإ بهذ امك لعافلا مس 1 هتعراضمل ًاعراضم
 :رظناو . 40ص ١ ج بيبللا ينغم . ١7ص ىدنلا رطق .يزرطملل ١ص حابصملا .ه0 ١ص

 هذه ليصفت رظناو . يضّرلل ٠١ رص ١ ج ةيفاكلا حرشو . يطرّيسلل ١ 88ص ؟ ج رئاظُنلاو هابشألا
 .داّرع دمحم روتكدلل (6 6ص 81ص 219 ص لعاقلا مسا يف ةلاسر باتك يف ةلأسملا

 عراضمو ضام لعفلا نأ نويفوكلا هاري يذّلاو ءلعفلا ميسفت يف نويرصبلا بهذم اذه(

 يف فاصنإلا رظنا .عراضملا عرف هّنالرمآلا اوجرخأو (لعافلا مسا) مئادلاب نوريو مئادو

 87 ؛ص ؟ ج فالخلا لئاسم



 ف
 يضاملا لعفلا تامالع

 :لثم «مّلكتملا ءات : يهو «عبرآلا تاءاعلا هرخآ يف لخدي يذلا وه : يضاملاف
 حتفب 200( تيسعو تسلو ) «ترصن : لثم ءبطاخغا ءاتو اعلا مضب- ترصن

 هذه نع رّبعيو .ىاّقلا رسكب- تيسعو تسلو ترصن :لثم «ةبطاخملاو .ءاتلا
 دنسملا يناثلا فرح ىهو ؛ةنكاّتسلا ثيناّتلا ءاتو .لعافلا ءاتب ْثالّثلا تاءاّتلا

 تاءاّنلا لوخدل ةيضام لاعنأ اهلك هذهف ءاتسسعو تسيلو ترصن :لثم «هيلإ

 يف ) ةنكاّسلا ثيناقلا ءات لوخدل نالعف ")( تسكبو تمعنو ) . اهرخآ يف عبرألا

 ,20(امهرخآ

 عراضملا لعفلا تامالع

 هلوأ يف لوادتي وأ بوانتي وأ بقاعتي يذّناوه :عراضملا لعفلاو

 ةزمهلا -عبرألا دئاوزلا يأ يهو «ةدحاو دعب ةدحاو :عبرألا دئاوزلا 170( ىدحإ)

 .رصنن نحن :لثم هعم نمو مّلكتملل نوثلاو .انأ رصنأ :لثم هدحو مّلكتملل

 .نييرصبلا بهذم ىلع راج وهو ءامهتُيلعفب لئاقلا يأرلا دكؤيل ءىسعو سيلب فّلؤملا دهشتسا )١(
 ةزمح نب يلع بهذ هيلإو «نييرصبلا دنع نافرصتي ال نادماج نايضام نالعف : سئبو معن (7)

 برعلا ناي كلذب اوجتحاو ؛نييفوكلا يقاب دنع نامسا امهو .نييفوكلا نم يئاسكلا

 :تياث نب ناّسح لوقو . لجرلا معنب ديز ام :لوقت
 امرصم لاملا مدعم وأ ةلق اخأ هتيب فلؤي راجلا معنب تسلأ

 رّشُب ًايبارعأ نأ «يرابنألا نبا نعو .ريّعلا سعب ىلع ريّسلا معن :ءاحصفلا برعلا دحأ لوقو
 ةلدأ دروأو . ةدولوملا معمب يه ام هللاو :لاقف .كتدرلوم ةدرلوملا معن :هل ليقف ؛ةدولومب

 تويرصبلا جتحا امكو .كلذ ريغو ءامهيلع ءادّنلا فرح لوخدك اهتّيمسا ىلع ةريثك
 ١ ج فالنلا لئاسم يف فاصنإلا يف اذه ليصفت رظنا .ةريثك ججحب امهتيلعف ىلع

 . 8١ص ىدنلا رطقو . ؟ ىص

 . ؛ص دئاوفلا ليهست .ةياقولا نون ملكتملا ءاي عم هموزل «ءكلذك يضاملا لعفلا تامالع نم (7)

 . لصالا نم تطقس (4)



 حل
 نحت :لثم 220( ميظعُتلاو ) ميخفّتلا عضوم يف هدحو مّلكتملل لمعتستو
 امه :لثم «ىنثمو ءرصني وه : :لثم ًادرفم رّكَذملا بئاغلل ءايلاو . "(صقن
 نه :لثم . ©")( بئاغلا ) تّنْؤملا عمججلو . . نورصني مه : :لثم ءاعومجمو «نارصني
 .نيرصنتو رصنت : :وحن ًادرفم ثّنؤلاو رك ذملا درفملا بطاخملل ءاّنلاو . نرصني
 :لثم ًاعومجمو . نارصنت امتنأ نادنه ايو ) نارصنت امهنأ تاديز اي : لثم ىّنثمو

 :لثم ةائملاو ءرصنت يه : لثم ةدرفملا ةبئاغللو .«17( نّرصنت نعنأو «نورصنت متنأ

 .اهلّوأ يف عبرألا دئاوّرلا بقاعتل ةعراضم لاعفأ اهلك هذهف .نارصنت امه
 ءايلاو نوّنلاو ةزمهلا يأ ؟*!(تينأ) :كلوق -عبرألا دئاوُزلا يأ اهعمجيو
 ,20)( تكردأ ىنعمب لعافو لعف :تينأو ءاّتلاو

 رمألا لعف تاسمالع

 ةليقّقلا يأ ديكوّتلا ينوت لبقيو «رمألا هنم مهفي يذلا وه :رمآلا لعفو
 عامتجا رمألا لعف 200( تامالع ) نأ ينعي- نرصنا :للثم ةفيفخلاو ءنرصنا :لثم

 رمأ لعف هّنإَف .رصنأ : لثم يف امك ؛ديكاتلا ينون لوبقو ءرمألا ىنعم ماهفإ : نيكيش
 .280( ديكأتلا ينون لبقو ءرمألا هنم مهف هّنأل

 .لصاألا نم ثطقس )١(

 .ء.فموي /5(5)

 .ظانم تطقم (*)

 .ظنم تطقس (4)

 .74ص ىدّنلا رطق حرش رظنا .يتانو «نيتأو «تيأن : يف ءاملعلا نم هريغ اهعمجيو (ه)
 . 7ص ةّيّسلا ةفحّتلاو

 وأ (نيّسلا هيلع لخدت ْنآل هتّيحالص :هريغ نع هبت يتلا عراضملا لعفلا تامالع نمو ()

 . 17ص ١ ج ليهستلا حرش رظنا .يك وأ :تأوأ ءمل وأ «فوس

 . ةمالع لصألا يف ()

 اذه ىلإ لبق نم ترشأ دقو «نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالكل لئاسم نم رمألا لعف (8)
 . 554ص ؟ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا .فالخلا



 تح

 فرحا
 تامالع نم الر ءءامسألا تامالع نم ًائيش لبقي ال يذّلا وه : فرحلاو

 نم اعيش لبقت ال اهّنأل ٌفرحأ ةئالّثلا هذهف :7'2(ملو يفو لهك ) لاعفألا

 بقرحلا يأ هتمالعف .لاعقألا تامالع نمالو :ءءامسألا تامالع
 ,200(ةّيمدع)

 رجلا فورح

 رت اهنأل كلذب تيّمس «ًافرح نورشع رجلا فورح : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 .اهدعبام

 ةانشملا ءاّملا : يهو -يّجهَّتلا فورح نم دحاو فرح ىلع يأ- ىدارُق ةسمخ

 مكانصأ ًنديكأل هاتو ) : ىلاعت هلوقك .ةلالجلاب(71(مسقلاب) صتختو «قوف
 ىلع اهلوخد دشو) .هيلع ءاَّنلا لوخدل مسا :هللاف . 2 نيِربَدُم اوُلوُت نأ َدْعَب

 : ديزف . ديزب ترم :لثم هريغلو «لعفأل هللاب :كلوقك مسقلل :ءابلاو .0*2(هريغ
 .ءابلا وهو ءهلّوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخ دل مسا

 نم اعيش لمعي ال :لّرألا فرحلاف . فورحلا عاونأ ىلإ ةلثمألا هذهب فّلؤملا راشأ )١(
 لاعفالاب صتخي :ثلاَّثلاو .اهيف لمعيق «ءامسالاب صتخي :يناّثلاو . بارعإلا ثيح

 كلذيو «لاعفالل وأ ؛ءامسألل حلصت يتلا تامالعلا نم اعيش فرحلا يف نسحي ال يأ (؟)
 . فورح يم امّنإو «لاعفأ تسيلو ؛ءامسأ تسيل يهف

 . لصألا نم تطقس (؟)

 .ءايبنألا / هال( 4)

 (يبرت ) :اولاق امّيرو ؛ىلاعت هللا مسابو ءبجعّتلاب صتختو ءمسقلا هانعم رج فرح :ِهاَّنلا (5)
 ١١9 ص ١ ج بيبّللا ينغمو . ينزملل 8ص فورحلا رظنا .(نمحّرلات )و ( ةبعكلا بيرت )و



 تل
 «نمحّرلاو ءهللاو :لثم ىلاعت هللا ءامسأ يفاهب مسقيو مسقلل :واولاو

 ىحفلاو» 006 اهاحّضو سمُشلاو 8 :لثم اهريغ يفو . مينحُرلاو

 يف واولا لوخدل ءامسأ اهلك هذهف :("14 فوسيّرلاو نمل )ف 714 لألاو
 مسا :ناهّدلاف .204 ناهّدلاك ةدرو تناكف » :ىلاعت هلوقك :فاكلاو .اهلوأ

 ذو :ىلاعت هلوقك :مأللاو .فاكلا وهو هلّوَأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل

 هلوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدت مسا : ةكئالملاف . 04 ةّكئالملل كبر لاق

 ءاّنلا ياس .لُكو بت :كلوق - ىدارُقلا رجلا فورح يأ اهعمجيو .ماللا وهو
 .افرسُت الو لالحلا نم ْلُكو بونذلا نم بث يأ -ماللاو فاكلاو واولاو ءابلاو

 ينون نالبقيو «لكألاو ةبوّتلاب رمألا امهنم مهفي امِهّنأل ءرمأ "0(العف) امهو

 .نلكو «نلكو «نّيوتو «نّيوت :لوقتف «ديكوعلا

 هلوقك «نم : يهو -يِجهّتلا فورح نم نيفرح ىلع يأ- ةّيئانث ةسمخو
 نم فرح لوخدل نامسا : بهذو «رواسأف .©"06 بهذ نم ٌرواسأ نمط :ىلاعت

 ةنّيعملا نامزلا ءامسأ رجب صعختو ) :ذّمو .نم يهو ءامهلوَأ يفّرجلا فورح

 )1(١/الشّمس.

 .ىحضلا/ ١7

 .نيئلا/ ؟ (©)

 وأ تيّرلا نهدك :( ناهّدلاك ).رمحألا درولا نولك ءامّسلا تراصف يأ .نمحّرلا/ 707649

 ريسفتو ١١22ص 6 ج يفسُنلا ريسفت رظنا .رمحألا ميدألا :ناهّدلا :ليقو ءتِِّرلا يدرد
 .774ص ؛ ج طيحملا سوماقلا 7١١. ص نيلالجلا

 .رجحلا/ 860

 .أطخ وهو .نالعف : لصألا يف (5)

 .رطاف/ 8# 7



 ل
 ام :لثم ةّيئادتبالا نم ىنعمب يهف ءضام ىلع تلخد ّنإَف :«'!(رضاحلاو يضاملا

 ىنعمب يهف ءرضاح ىلع تلخد نإو -ةعمجلا موي نم يأ- ةعمجلا موي ذنم هتيأر
 لوخدل «نيلاشملا يف مسا :مويف -انموي يف يأ انموي دم هعيأر ام :لثم ءيف

 .الُم وهو هلّوأ يف رجلا فورح نم فرح

 ذم هتيار اماذكو ءلبقعتسم نامز هّنأل ءدغ ذم هارأ ال :لوقت نأ عنتمبو

 .2(مادقت ام عيمجن يف ذمك ذنم مكحو ) .مهبم نمز هّنأل ءتقو

 ةاحّتلا نم ةفئاط نأ ريغ .ناكملل نمو «َامّرلاب ذنمو ذم صاصتخا ىلع مئاق لوقلا اذه )١(

 :نييفوكلا ةياور يف ىملس يبأ نب ريهز لوقك نامّزلا نم رجت نأ تزاجأ
 رثجحلا ةُئقب ٌرايدلا نمل

 .رهد ذمو ججح ذم «ةحيحُمملا ةياوُرل نإ : نويرصبلا لاقو .رهد ُذْنُمَو ججح ْدْنُم يأ

 انلا لوقو
 براجّتلا لك َنُيَرج دق موبلا ىلإ :

 ريهز ناويد يف تدجو دقو .ةميلح موي نامزأ يضم نم «ريدقتلا :ليقو .نامزأ ذنم يأ

 رظنا .رهد ذمو ججح ذم :هاور دقف ةديبع وبأ اّمأ (رهد نمو ججح نمز هاور ورمع اأ نأ

 اج بيِبَّللا ينغم .داّرع دمحم روتكدلل ١؟؟ص رجلا فورح بواعت . 85ص ريهز ناويد
 ١ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا .شيعي نبال ١١ص مج لّصفملا حرش 8١. 8ص
 ,. 50 5ص يناذلا ىنجلا . 05ص

 نأ :ةيناّقلاو اهّمعأو اهرهشأ يهو- فّلؤوملا هركذ ام :اهادحإ :تالاح عبرأ ذمو ذنمل (؟)

 جارّسسلا نباو دّربملا لاقف ؛ ناموي ذنمو ءسيمخلا موي ذم :لثم عوفرم مسا امهيلي
 ربخسم نافرظ : يِجاّجّرلاو جاجّرلاو شفخألا لاقو .ربخ امهدعب امو نآدنبم :يسرافلاو
 «ناموي ذنمو «ناموي ذم :لثم كلذك عوفرم مسا امهيلي نأ :ةئلاّثلاو . امهدعب اًمع امهب

 : قدزرفلا لوقك ةّيمسالا وأ ةّيلعفلا لمجلا امهيلي نأ :ةعباّرلاو . فوذحم لعفل لعاف وهو

 رابشألا ةسمخ كردأف امسف هرازإ هادي تدفع الم لاز ام

 :سيق نب نوميم «ىشعألا لاقو
 ادرمأو ُتْبس ثيح ًالهكو ًاديلو عفاي انأ ذم لاملا يغبأ تلز امو

 . 5ص ينآّدلا ىنجلا رظنأ .امهدعب ةئمجلا ىلإ نافاضم نافرظ ذئنيح امهّنأ روهشملاو

 ٠١8 ص ١ ج قدزرفلا ناويد . 17/1١ ص ىشعألا ناويد .7ه ص ١ ج بيبللا ينغم



 ,©904 نيحاّصلا كدابع يف كعّمحرب يلدا إف : ىلاعت هلوق يف : يفو
 .250( يف وهو ) هلّوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل مسا :دابعف

 ام :امهدحأ «نيكيش الإ رجت الو َقَّلعلا مال ىنعمب ةَّيليلعُتلا يأ «يكو

 :ءيجنل ةّلع نع لاؤّسلا يف لوقعف .سمأ كتعج :لاقي ناك ,ةّيماهفتسالا
 :لصآلاو . هّميك كلذك «رورجمو راج :ُهّمل نأ امكف .-(؟)(ُهّمل) يأ ُهّمّيَك

 تفذُّح «رجلا فرح اهيلع لخد ىعم يهو . ةّيماهفتسا :امف .اميكو (4!(امل)
 مع 2004 اهاركذ نم تنأ ميف 9 :ىلاعت هللا لاق امك ءأبوجو اهّقلأ

 يف 0*2( تكّسلا ءاه) اهقحلتو .74"2 نولسرملا عجري مبا 204 نولءاستي

 يف رجلا فورح نم فرح لرخدل -ةّيماهفتسالا ام يأ- مسا يهو .فقولا

 . يك يهو ءاهلؤوأ
 يك ترّدق نإف «ينمركت يك كّتكج :لوقت ءاهتلصو ةرمضملا نأ : يناّنلاو

 ردصم ليوأت يف لعفلا اذه عم ةرمضملا نو «ةرمضم لأب بصنلاف «ةّيليلعت

 .لمتلا / 91

 ,ظ نم تطقس )١١(
 همك ظ يف (؟)

 .امك ظ يف (4)

 ,تاعزاتلا/ 45 (ه)

 .ابثلا / ١509

 .لمثلا / ؟ه(0)

 نايبل ةقحاللا يهو ؛ةحارتسالاو تكّسلاو فقولا ءاه ىمستو :تكّسسلا ءاه (4)

 تلصو امبرو ءاهيلع فقوي نأ اهلصأو (هاديزاو )و ( هيهام ) وحن فرح وأ ةكرح
 ينابملا فصر . 54ص فورحلا .848ص ١ ج بيلا ينغم رظنا .فقولا ةينب

 7555 ص



 حر
 ةّيردصملا امل اهّرج اّمأو) ماركإلل كتفج :تلق كَّناك ؛يكب رورجم

 1 .2"(ليلقف (11(اهعلصو )

 لوخدل مسا : قبطف .04”1قبَط نع ًاقَبَط بكر ل ا :ىلاعت هلوقك :نعو
 .نع وهو هلّوأ يف رجلا فورح نم فرح

 «ىلإ :يهو -يّجهّتلا فورح نم فرحأ ةثالث ىلع يأ- ةّيئالث ةعبسو

 نم فرح لوخدل مسا : دجسملاف .*0( ىصقألا دجّسملا ىلإ 9 :ىلاعت هلوقك

 «نهدعب امّرجنا اذإ «*!(اشاحو ادعو الخو) . ىلإ وهو هلأ يف رجلا فورح
 لوخدل ءامسأ ةئالّثلا هذهف ءركب اشاحو ورمع ادعو ديز الخ موقلا ءاج :لثم

 .ركبل اشاحو ورمعل ادعو ديزل الخ وهو اهلّوأ يف رجلا فورح نم فرح

 .اهلثمو ظ يف )١(
 يك ّنأ نويرصبلا ىري ذإ «ةيليلعُتلا يكو ةبصاّتلا يك يف نويوحّتلا فلعخا (؟)

 رأ .ديدسحلا /؟© #اوُسأت اليكل » : ىلاعت هلوقك ًاظفل ماللا اهقحلت ةبصُّنلا

 يل تردق انإو . ينمركت يكل يأ ( ينّمركُت يك كّتنج ) وحن ًاريدقت
 ًامئاد ليلعتلا مال ىنعمب رج فرح اهّنأ ىري شفخألا نأ الإ . ليلعّتلل رج فرح

 مزلي هنآل ءأمئاد ةبصان نوكت امنإو ؛ةراج نوكت ال يك نأ نوريف تومفوكلا نأ

 ليصفت رظنا . نأ ىنعمب ًايردصم ًافرح كلذب نوكتو ءًاريدقت وأ ًأظفل ماللاب اهنارتقا

 بيبّللا ينغم . 5517 ص ينادلا ىنجلا . ه 6ص ىدُتلا رطق حرش يف ةّيضقلا هذه

 1م اج

 .قاقشنالا 7 ١9/

 .ءارسإلا / (١
 هيوبيم نأ الإ .لاعفألاو رجلا فورحو «ءانثتسالا باب نيب كرتشملا نم اشاحو ادعو الخ (5)

 ديعس ذاتسألا يأرلا اذه ىريو رجلا فورحس باب نم امهجرخأو لاعفألا نم ادعو الخ دع

 باتك رظنا .اشاح امهيلإ فيضيو امهلامعتسا يف عئاّشلاو بلاغلل ًاعبت كلذو يناغفألا

 .34صّرجلا فورح بوانتو .7 48ص ؟ ج هيوبيس



 قه
 َنهلوعفم ٌنهدعب امو (0)(ةدماج ) ةيدلعتم لاعنأ نهف ٌنهدعب ام بصتنا نإف

 ام لخدت مل اذإ اذهو .2"”(اشاح ) فالخب حجرأ ادعو الخ دعب بِصنلا يكل

 ءاج :لثم :روهمجلا دنع بصلا نّيعت تلخد نإف . ادعو الخ ىلع ةّيردصملا

 .ًارمَع ادع امو «ًاديز الخ ام موقلا

 مسا :279(يدوجلاف ) 06 يِدوُجلا ىلع توتساو إط : ىلاعت هلوقك :ىلعو
 . ىلع وهو ,هلوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل

 مهمالك نمو ةّيئادتبالا نم ىنعمب يهو :1*2(لْيَذُه)ةغل يف ىتمو

 هلّوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل مسا :مكف .270(هَّمُك ) ىتم اهجرخآ)

 .ةّيدماج ظ يف )١(

 شاحو ةّّرتم فلالا تابثإب ًاشاحو .ةنكاسلا فلألا تابثإب اشاح اهنم تاغل اشاحح يف (؟)
 :لوقت .ًاقّرصتم ًايدعتم العف نوكت :لّوألا :هجوأ ةثالث ىلع نوكتو . فلألا فذحب

 :ىلاعت هلوق وحن ةّيهيزعت : يناثلا . ةيفان نوكت ام اهتقيس نإو هتينغتسا ىنعمب هعيشاح
 نباو دّربملا لاقو . هيزتّتلل ًافدارم ًامسأ نوكعف فسوي 5١/ (ًارْشُب اذه ام هلل شاح )>

 رجت اهّنكل الإ ةئرنمب افرح نوكتف «ءاشتسالل نركت نأ : ثلاثلا .لعف اهَّنِإ : نويفوكلاو ينج

 ابأو ءاّرفلاو شفخألاو ديز ابأو ٍجاّرلاَو دّربملاو ينزاماو يمرجلا دجن نيح يف «ىنثتسملا
 2178ص (١؟١ص ١ ج بيبللا ينغم .طيحملا رحبلا رظنا .ٌرج فرح اهودع ورمع

 ١ . 48 1ص ينادلا ىنجلا 21 87ص
 .دوه /9(4:4)

 توتسا ةينيمرأ لابجب لصّتي وهو «ةريزجلا دالب نم ركب رايد يحاون يف لبج :يدوُجلا ( 4 )
 ءايبنألا صصق رظنا .( طارارأ) ةاروّشلا يف مسيو .-مالَّسلا هيلع-- حون ةنيفس هيلع
 . 1979 ص ١ ج نادلبلا مجعم .راجنلا باهولا دبعل 7ص

 نع ارعفادو ةكم برق اودكس :ةروهشملا ةّيرضّملا برعلا لئابق رابك نم :لّيَدُه ٌةليبق (0)
 لئابق مجعم رظنا .'يِركُسلا هعمج رعش ناويد مهل «مهئارعشب اورهتشا :ةهربأ ًدض ةبعكلا

 . ةلاّحك اضر رمعل 45ص ةثيدحلاو ةميدقلا برعلا

 .هيمك ظ يف (5)



 .امهيلع مالكلا مدقتو «دنمو ادعو ,20"2(ىتم )وهو

 .250(ةرخآلا يف ةيراع ايندلا يف ةيساك ًبّرو) : هلي هلوقك 0"2(بّرو)

 .بر وهو هلّوأ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل مسا :ةيساكف

 ملقتو اشاح ؛ يهو -يّجهَّنلا فورح نم فرحأ ةعبرأ ىلع يأ- ةّيعابر ةثالثو
 . 0*2( بيرق كنم راوغملا يبأ لعل ) : هلوقك (؟!(ليقع ) ةغل يف َلعلو .اهيلع مالكلا

 :باحسلا فصي يلذهلا بيؤُذ يبأ لوق يف امك «ليذُّم ةغل يف ؛يف وأ نم ىنعمب ىتم يتات (1)
 جيفن نه رضخ- حج ىتم تقرت مث رحبلا ءامب نّيرش

 بوانت :رظنا . بلاقلاو عئاشمل بت رجلا فورح نم ىتم جارشإ داوع دمحم روتكأتلا ىربو
 0ك هر ص ١ ج بيبللا ينغم . 174 ص ينابملا فصر . 77ص رجلا فورح

 ناعمل ريثكتلاو ليلقتلل ايلقّتلل يتاتو .هتّيمسا نوعّدي نيِذْلا ميفوكلل ًافالخ ءرج فرح :سُر (؟)

 هدارفإو ًارعاظ ناك نإ هتعنو ءاهرورجم ريكدتو اهريدصت بوجوي درفنتو . ةريثك ىرخأ

 ْلَي دعبو رثكأ واولا دعبو ًريثك ءافلا دعب ابر لامعإو . ًاريمصض ناك لإ هزميمو هربك ذو

 . ةلمجلا يف هعقوم بسح بارعإلا يف اهرورجم لحمو ؛بارعإلا يف ةدئاز يهو .ًاليلق

 زوجيو ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع لوخدلل اهئّيهتو لمعلا نع اهّفكتف اهدعي (ام) دازتو

 وأ ديدشّنلا عم اهحشفوأ ءاَرلا مضاهنم : ةغل ٌةرشلع تس بر ظفل يفو . اهلامعإ

 .اهحتفو ءاّرلا مض عم ءابلا نكستو ةكّرحتملا وأ ةنكاّنسلا ث ثينأثلا ءات اهلخدتو . فيفخُّتلا

 ١ ج بيبّللا ينغم . ١5ص يناّدلا ىنجلا رظنا . فيقخُّتلا عمو ديدشّتلا عم نيفرحلا مضو

 .85؟ص ١ ج فاصنإلا .57ص ينايملا فصر .74١ص

 .551ص ” ج هدنسم يف لينح نب دمحأ مامإلا هاور ()

 نم نطب يهو ءدجن يف ميقت تناك ي يبل ةّيبرعلا لئابقلا نم :رماع نب بعك نب ليقع ( 4)
 .مهيلاوم دحأ درب نب راشب ناكو ؛ يملا نب ب ةبوت رعاشلا اهنم رهتشاو «ناليع سيق نزاوه

 . ةلاّحك اضر رمعل ؟١ ؛ص ةفيدحلاو ةميدقلا ةيبرعلا لئابقلا مجعم رظنا

 :هزجع عم هردصو «يونغلا دعس نب بعكل تيب زجع اذه (6)

 بيرق كنم راوغملا يبا لعن ةرهج "توّنصلا عقراو ىرخأ الا تلقف
 هيبش رجو جرت فرح : لَعلو . ( يبأ) اهب رجف ءرج فرح (لعل) لمعتسا هنأ هيف دهاشلاو

 دهاشلا يور دقو . هرج ةردنل رجلا فورح نم هجارخإ داع دمحم روتكدلا ىريو . دئازلاب

 . 7970/4 ةنازخلا :رظنا . هيف دهاش الف هيلعو .راوغملا ابأ لعل :77ص ديز يبأ رداون يف

 .508/17 ينومشألا حرش ١1١١/17. ليقع نبا حرش 5١15/1١. حيرصُتلا حرش
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 .لعل يهو هلّوآ يف رجلا فورح نم فرح لوخدل مسا : يباف

 لوخدل مسا :علطمف .4)21 رجلا علْطَم ىَّتَحظ :ىلاعت هلوقك : ىَّنحَو

 .290( ىَّتح ) وهو هلّوأ يف ٌرجلا فورح نم فرح

 :وهو ءرسضملاو رهاأظلا ٌرجي ام :امهدحأ :نامسق رجلا فورح نم مّدقت امو

 .ءاّقلاو ءابلاو ماللاو ىلعو يفو ىلإو نم

 الإ اهّرج عمسُي مل هَّنإف ءفورحلا يقاب وهو ءرهاظلا الإّرجي الام : يئاّنلاو

 . ةرورض وأ داش ءاهضعب يف درو امو رهاظلا

 نم نيتيب يف -ىلاعت هللا همحر 290( كلام نبا ) رجلا فورح يأ- اهعمجو

 :لاقف 220( هتّيفلآ )

 .ردقلا / هع0)

 ىنعملا يف : قل هم اج قرح نركعالا: اهدحأ :هجوأ ةعبرأ ىلع ىَّنح لمعتست (؟)

 ءواولا ةلزنمب ةفطاع نوكت انآ : يالا .ًارمضماال ًارهاظ نوكي نأ اهرورجم طرشو ؛لمعلاو
 هركنأ دقو ءليلق بحب فطملاو ًاريمضال ًارهاظ ًامسا نوكي نأ اهفوطعم طرشو

 «ًاليقتسم اهدعب بوصنملا عراضملا عوقو دنع بصن فرح نوكت نأ : كلاّنلا .نويفوكلا

 ىّنح نأ نوري نيينوكلا ّنآل ؛نييفوكلا دنع (ْنآ) البو ءنييرصبلا دنع نأ ىَّنح ريدقعب
 ةّيمسالا نيتلمجلا ىلع لخدتو ؛فانشتسا وأ ءادتبا فرح نوكتأألا :عب بلا .اهسفتب ةبصات
 74ص ينابملا فصر .1؟8ص ١ ج بيبّللا ينغم يف هلك اذه ليصفت رظنا . ةّيلعفلاو

 .454ص ١ ج وحّنلا يف لوصألا . 77ص ينادلا ىنجلا

 ىلع اهيف مّلعتو ءقشمد ىلإ لقعناو ه١٠1 ماع (سلدنالا) ناّيج يف دلو :كلام نبا (5)
 عزاني ناك ىَّنح هةْغّللا يف عربو وحُنلا يف رهتشا .شيعي نبا ىلع بلح يفو ؛يواخّسلا
 ةّيمالو هحرشو دئاوفلا ليهستو .ةيفلألاو .ةيفاّشلا ةيفاكلا : هتافّلْؤم نم .هنرهش هيوبيس
 ةاعولا ةيغب : يف هتمجرت .ه717 ماع ةرهاقلا يف تام .ةديدعلا تافّْلؤملا نم اهريغو .لاعفألا

 . 58ص هج يكبّسلا تاقبط .يرّقملل 154 ص ١ ج بيلا حفن .يطويّسلل 17ص اج

 . 76ص -رجلا فورح- كلام نبا ةّيفلأ ( 4)
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 ىَلَع نع يف ادع اشاح الخ ىّشح ىلإ نم يهو رجلا فورح كاه
 ممر هاو
 ىتمو ٌلعلو اًبلاو فاكلاو انو وأو يك ٌماللا بي ُدْنُم ذم

 هيف رتتسم ريمض :هلعافو الخ هانعم ؛حتفلا ىلع ينبم لعف مسا :كاه

 .2")(رعشلا ةرورضل ءابلا رصّقو ) .هب لوعفم :رجلا فورحو .ابوجو

 فرظلاو رورجماو راها 0( قّلعتم)

 ءيش نم يأ -ماللا حتفب- قّلعتم نم امهن ًدبال فرظلاو رورجماو راجلا :لاقو
 :(50(ىّلعتملا يأ) وهو ىب ناقّلعتي

 .ظ نم تطقس )١(

 وأ ءههبشي امب لَّوُأ ام وأ .ههبشي ام وأ لعفلاب فورّظلاو رورجماو راجلا قّلعت نم دبل )١(

 قّلعّتلا اذهو . َرْدُق ًادوجوم ةعبرالا هذه نم ءيش نكي مل إف «هانعم ىلإ ريشُي ام

 لوقيو .اههبشو ةدئازلا فورحلا نود ءاههبشو ةّيلصآلا ٌربلا فورح ىلع روصقم
 امب ةدافتسالا وه هرورجم عم يلصألا رجلا فرح مادختسال يوقلا يعاذلا نإ :ةاحّتلا

 يف ههبش وأ لعف ىنعمل ةّيعرف ةلمكت وهو «ديدج يعرف ىنعم نم ةلمجلل هبلجي
 سلج :لوقن امدنع انئكلو «ةمات ةلمج ىهف . ديعس سلج :انلوقك .ةلمجلا كلت

 نوكي دقو .ًاديدج ًايعرف ىنعم هرورجمو رجلا فرح دافأ دقف .لمعلا نع ديعس

 .لقحلا يف ديعس دعق :انلوقك هرورجم نيبو هلبق ةلمجلا نيب طبري ءأطبار رجلا فرح
 هلبق ةلمجلا لاصيإل رجلا فرح ءاجف .لقحلا ديعس دعق :لوقن نأ عيطتسن الف

 . 477ص ١ ج بيبّللا ينغم رظنا . مزاللا لعفلا ةيدعت ةليسو وهف اذهلو «هرورجمب

 .707ص ١ ج ينومشألا حرش

 هبشي رخآ ًاكيش ًاضيأ قّلعتملا نوكي دقو . لوعفملا مساو لعافلا مساو لعفلا فّلؤملا ركذ (")
 يف حيرصلا ردصملاو .رشبلا يف لَنا ىنعمب .رغبلا يف لاَزَت : لثم يف لعفلا مساك «لعفلا

 :وحن ناكملاو نامزلا يّمساو .باقع هنع ضارعإلاو ءباوج هيفسلا نع توكسلا :مهلوق
 ؟ ج بيبللا ينغم :رظنا .هناوعأ ىلإ كلخدم انفرعو «قحلا دييأتل كاعسم ىضقنا

 1 .707ص 7 ج ينومشألا حرش .اهدعب امو 77ص



 مهنيب لصفُي 'ةوه كبر نإ لو 2004 مهيلع تمَعتَأإ» :ىلاعت هلوقك :لعفلا
 درفلا دحاولا باطخل لصّتم ريمض :ءاعلاو .ضام لعف :معنأف .«06 ةمايقلا ْمْوُي

 : ىلع يأ َتمعناب قّلعتم رورجمو راج :مهيلعو .لعاف هنأ ىلع عفّرلا لحم يف

 فرح :نِإو .ىلعب رجلا لحم يف بئاغلا رّكذملا عمجلل لصّتم ريمض :مهو -راج

 لصّتم ريمض :فاكلاو .بوصنم اهمسا :بّرو .ريخلا عفريو مسالا بصني ديكوت

 عوفرم عراضم لعف :لصفيو .هيلإ فاضم هَّنأ ىلع رجلا لحم يف بطاختا درفملل

 ىلإ دوعي رتتسم ريمض :هلعافو .هرخآ ّمض هعفر ةمالعو «مزاجو بصان نع هدّرجتل

 .هيلإ فاضم :مهو ,لصفيب ناقّلعتم نافرظ :مويو نيبو -(؟7( ىلاعتو ) هناحبس-

 مُهَنْيَب مكحاف )ل :ىلاعت هلوق يف (*'اعمتجا) دقو .هيلإ فاضم :ةمايقلاو

 رداق هللا نإ :لثم «لعافلا مساك لعفلا ىنعم يأ هانعم يف امو .2504 طسقلاب

 عقريو مسالا بصني ديكوت فرح : نإ .ةعمجلا موي رْثَكَبَم ديزو .ءيش لك ىلع

 راجلاو .رورجم :لكو .راج : ىلعو .اهربخل :رداقو .اهمسا ةلالجلا ظفلو .ربخلا

 :ركبمو .ادتبم :ديزو .هيلإ فاضم ءيشو .لعاف مسا ِهّنأل ,رداقب ناقلعتي رورجناو

 .هيلإ فاضم :ةعمجلاو . لعاف مسا هّنأل ركبمب قكعتم فرظ :مويو .هربخ
 مسأ :ريغف .("74 مهيلع بوضغملا ريغ 9 :ىلاعت هلوقك :لوعفملا مساو

 مساوهو ءرورجم هيلإ فاضم :بوضغملاو .فاضم :ريغو .نيذلل ةفص رورجم

 .ةحتافلا / 7(

 . لصألا نم تطقس (؟١

 .ةدجّسلا / ؟5 (9)

 .ظ نم تطقس (4؛4)

 . فرظلاو رورجماو راجلا يأ (5)
 .ةدئاملا / 45 32

 .ةحئافلا / ؟ 07



 تت
 ديز :لوقتو . «بوضغلا 9 لوعفملا مساب قّلعتم رورجمو راج : مهيلعو .لوعقم

 . لوعفم مسا وهو «مركمب قلعتم فرظ : دنعف .ورمع دنع ٌمُرْكُم

 . ديزب تررم :وحن ؛0!2(ًازاوج ) مالكلا يف ًاروكذم قلعتملا نوكي ةراتو
 ىلع بِصّتلا لحم يف رورجمو راج : ديزب .لعاف :ءاَّنلاو .ضام لعف :تررم
 مالكلا يف ًافوذحم قّلعتملا نوكي ةراتو .روكذملا قّلعتم وهف .هب لوعفم هنأ

 يف تيّلص ؛هريدقت ؟تيَّلص َنيأ :كل لاق نمل . دجسملا يف :كلوق وحن ًازاوج
 تيّلص وهو «ًازاوج فوذحمب قلعتم رورجمو راج : دجسملا يفف .دجسملا
 :كل لاق نمل .دجسملا يف تيّلِص :لوقتف «مالكلا يف هراهظإ زوجيو .رّدقملا

 .؟تيّلص نيأ

 «نييرصبلا رشكأ دنع لعف وهو .ًابوجو فوذحم قلطُم َنْوَكِب ناقّلعتي ةراتو

 :ليقو -ىلاعت هللا همحر- هيلإ بسُنو مسا :ليقو «"7(هيوبيس ) ىلإ بسُنو

 ةلصلا يباب يف لعفلا نييعت يف فالخ الو .(!(امهنم دحاو ) ريدقت زوجي
 .(40(نييّيلعف ) نيتلمج الإ نانوكي ال امهّنأل ءمَسَقلاو

 .ظنم تطقس )١(

 زاريش لامعأ نم «ءءاضيبلا يف دلو ,هيوبيسب بقل ءربتق نب نامئع نب ورمع ءرشب وبأ وه (؟)

 دعيو ؛نييرصبلا مامإ وهو . دمحأ نب ليلخلا ىلع مّلعتو «ةرصبلا يف اشنو «سراف دالب يف
 جارسملا نبا :مهنم دحاو ريغ هحرش دقو .اهمدقأو وحتلا بتك رهشأ ؛باتكلا هباتك

 تايفو .يطفقلل 745 ص ؟ج ةاوُرلا هابنإ يف هتمجرت ه١ ماع يفوت .يفاريسلاو

 نييوحُتلا رابخأ . يديبّرلل 78ص نييوحُتلا تاقيط . ناكّلخ نبال 71ص ١ ج نايعألا

 .يفاريسلل 48ص نييرصبلا

 .لعفلا وأ مسالا يأ (؟)

 .لصألا نم تطفس (4)



 تت
 ىلإ راشأ .200(نكامأ ةعبرأ ) يف ًافوذحم رقتسا ءأيوجو فوذحمل قلعتلاو

 :لثم .فوصومل ةفص -فرظلاو رورجماو راجلا يأ اناك اذإ :هلوقب اهنم لوألا

 .هب لوعفم :ًارئاطو .لعاف : ءاتلاو .ضام لعف :ىأر .نصغ ىلع ًارئاط تيار

 قّلعتم وهف .رئاطل ةفص هنأ ىلع بصن عضوم يف رورجمو راج :نصغ ىلعو

 . فوصوملا ةفص عقو ِهَّنأل نصغ ىلع رقتسا ('0(وأ ) نئاك هريدقت ًابوجو فوذحمب
 .(5014 ءامّسلا نم بّيصُك وأ » : ىلاعت هلوق لثمو

 يف نم ُهَّلو إف : ىلاعت هلوقك لوصومل ةلص اناك وأ : هلوقب يناّثلا ىلإ راشآ ّمُث

 يفو . ىلوألا نمل ةلص عقو «تاوامّسلا يفف (404 ضرألا يف نمو تاوامّسلا

 يف ٌرقتسا هريدقت ًابوجو فوذحمب ناقلعتم امهف .ةيئاّثلا نمل ةلص عقو :ضرألا

 ال ءةلص اعقو اذإ ءرورجماو راجلاو فرّظلا ّنأل ءًارقتسم ريدقت زوجي الو «نيعضوملا
 .مدقت امك لعفب الإ ناقّلعتي

 )١( يهو ًابوجو قّلعتملا اهيف فذحُي ىرخأ نكامأ ةعبرأ فلؤملاركذي مل :
 نمدصال هللاتو . ىذالاب ئدعبأ ال هللاو :وحن . مسقلا ءاتو مسقلا واو ره رجلا فرح نوكي نأ -أ

 .هللاب مسقأ :ريدقّتلاو . فورعملا

 ...تجّوزت يأ .نينبلاو ءافّرلاب :وحن قّلعتملا اهيف ركذي ال يتلا بيلاسألا ضعب يف -ب
 . . .اويحت يآ .ءانهلاو ةداعّسلاب :وحنو

 وحنو .ميهاربإ ٠/ « كش هللا يفأ ب وسن رماظلا مسالا فرظلاو رورجناو راجلا عفر نإ بج
 .؟ديز كدنعأ :وحنو .ةرقبلا/ ١9 4 َتامُّلَظ هيف ءامّسلا نم بّيصك وأ »

 ؟هيف تمص ةعمجلا مويأ :وحن ريسفُتلا ةطيرش ىلع «ًافوذحم قّلعتملا نوكي نأ د
 ىلع نابّصلا ةيشاح . 44ه ص ؟ج بيِسّللا ىنغم رظنا .هب تررم ديزب :وحنو
 ١ .55١ص ا" ج ينومشألا

 .ظ نم تطقس (؟)

 .ةرقبلا )9( ١5/

 .ءايبنألا 755(



 كل
 :ىلاعت هلوفك -لاح بحاصل يأ- يذل ًالاح اناك وأ :هلوقب ثلاَنلا ىلإ راشأ ٌمُث

 يف رورجمو راج هتئيز يف .-(' !(ًانيزتم يأ 2014 هتسيز يف همْوُق ىلع جرف ل
 «هتنيز يف ًارتتسم هريدقت ًابوجو فوذحمب ًاقلعتم نوكيف . لاخلا ىلع بصن عضوم

 :ىلاعت هلوقك -(71(ربخ بحاصل يأ)- يذل ًاربخ اناك وأ .لاح يذل ًالاح عقو أل

 أربخ عقو امهالك .لفسأو .هللف .04*2 مُكْنم لَفْسَأ بكرلاو طظ () ( هلل دمحلا
 .ربخ يذل ًاربخ عقو هّنأل ًاضيأ ًابرجو فوذحمبًاقلعتم نوكيف

 .200(عيشب قلعتت ال فرحأ ) رجلا فورح نم ىنثتسيو

 .صصقلا/ 7959

 .ءظ نم تطقس(؟)

 يف ةلاسرلا تناكو . قودتصلا يف ةلاسّزلا : وحن خسأانل وأ ادعبمل ًاربخ عقي نأ يأ (*)

 . قودتصلا يف ةلاسرلا إو . قودنصلا

 ,ةحتافلا/ 5 (4)

 ,لافتألا/ 5 (ه)

 :يه فرحألا هذه (1)

 .ءاسنلا/ 173 ءءاسنلا / 7 # ًاديهش هللاب ىفك وحن يفو نمو ءابلاك ءدئاَرلا فرحلا -أ
 .رطاف/ + 4 هللا ريغ قلاخ نم لهو إط رحنو

 .ءادتبالاب عفر عضوم يف اهرورجمو دئازلا فرحلا ةلزنمب اهنأل «ليقع ةغل يف «لعل ب

 ةلزنمب ًاضيأ اهّنإف «ةراج الول نإ :هيوبيس لوق ىلع هالولو كالولو يالول : لاق نميف :الول بج
 .ءادتبالاب لحما عوفرم اهدعب ام نأ يف دئزلا فرحا

 ًادتيمو «لّوألا يف لوعفم اهرورجم ّنأل هتبقل وأ «تيقل حلاص لحجر أب وحن يف :ةبنر -د
 . ةلمجلا نم هعقوم بسح برعي اهرورجم انآ يأ . ًاضيأ هب لوعفم وأ يناثلا يف

 .رج فورح نهرابتعاب نهَدعب ام َنْضْفَّح اذإ اشاحو ادعو الخ يهو ءانثتسالا فورح ه
 ديز : انلوقك هيِيْشّقلا فاك روفصع نباو شفخألا مهنمو «نييرحّتلا ضعب فاضأو -و

 ١ ج ينرمشألا ىلع ناّبصلا ةيشاح . 44 .ص ؟ج بيِبَألا ينغم ؛رظنا .ورمعك
 .7 5ص 7 دج ينومشألا حرش 7١ ص



 تر
 ةفاضإلا

 نيودت نم فاضملا ديرجتب مسا ىلإ مسا ٌمض :ةفاضإلا :هللا همحر- لاقو

 امالغ :لثم ةينثت نون نمو .()(ورمع مهارد )و «ءديز مالغ :لثم ردم وأ ءرهاظ

 حم اضيا فاحفلا ديرجتبو .سمأ ديز وبراض :لثم ءعمج نون نمو .ديز

 فيرعُتلا 0( دصقل) فاضي امَّنِإ مسالا ّنأل 7( هتفاضإ ْرْجَت مل الإو ) «فيرعُتلا

 . كلذ ىلإ جاتحي ال فرعملاو ءلجر مالغو «ديز مالغ :لثم ءصيصختلا وأ

 ليلي ,680(ةيطظقّللا) "!0ال :«(1(ةيونعما) ةفاضإلا لوانتي فتصل مالكو
 اذه :لثم نم ىنعمب وأ -ديزل بوث يأ ديز بوث اذه :لثم «ماللا ىنعمب هلوق

 :ىلاعت هلوقك ( يف) ىنعمب ةفاضإلا مهّضعب دازو -ةّضف نم متاخ يأ- ةّضف متاخ

 اهريدقت ىلوألاو -ٍراهّنلاو لمّللا يف ركم لب يأ- 2004 ٍراهّتلاو ٍليّللا ركم لبط

 ىلع ًالاثم فّلؤملا هب ىتاف «نيوّتلا هرخآ ىلع رهظي الف «فرّصلا نم عونمم مسا :مهارد )١(
 .رّدقملا نيونشلا

 .ء.ظ نم تطقس (؟)

 .دوصقمل ظ يف (75)
 فاضملا فّرعت ديفت انآ ام يهو ءأيونعم ًارمأ ديفت يتلا ةفاضإلا يه : ةّيونعملا ةفاضإلا ( )

 قوذ هفاضملا' صّنصحُت كيقياوأ ةركن ناك نإ هب هصّصخت وأ . ةفرعم ناك ّنِإ هيلإ فاضملاب

 كلاسملا حضوأ . 5 57ص ىدّنلا رطق :رظنا .لثمو ريغك ماهبإلا يف ًالغوم ناك نإ هفيرعت

 . 505 ص ا ج ينومشألا حرش 1؟8ص 7 ج

 ' را اوظيف(0)
 فيفختلا ديفت يتلا يهو ءايونعم ال ايظفل ارمأ ديفت يملا ةفاضإلا يه :ةيظفّللا ةفاضإلا 5١(

 ١ ج كلام نبا ةّيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ :رظنا .حبقلا عفرل يّلا وأ ءرهاظلا نيودَّتلا فذحب

 .788ص ىدَتلا رطق حرش .05٠7ص ١ ج ينومشألا حرش . 17١ ص

 .ابس 7/55 07١
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 مالغ : ىلوألا .ناتملك 2")(انه اهف) ءلثم (2١0 ديز ) مالغ : تلق اذإ :لاقو

 ًاعوفرم فاضملا نوكي ةراتو .هيلإ ًافاضم ىّمسيو : ديز :ةيناثلاو .ًافاضم ىّمسُيو
 عوفرم وهو «لعاف :مالغ .ضام لعف :ءاج . ديز مالغ ءاج :وحن 20( كلذو)

 هرج ةمالعو ءرورجم هيلإ فاضم :ديزو ءفاضم وهو .هرخآ ٌمض هعفر ةمالعو
 :تيأر . ديز مالغ تيأر :وحن كلذو ٌايوصنم فاضملا نوكي ةراتو . هرخآ ر سسك

 .لعاف هّنُأ ىلع عفر لحم يف ءرّكذملا درفملل لصتم ريمض :ِءاَّنلاو .ضام لعف

 ةراتو . هيلإ فاضم : ديز .هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو «هب لوعفم : مالغ

 .ضام لعف :تررم ءديز مالغب تررم :وحن كلذو «ًارورجم فاضملا نوكي

 ةمالعو «ءابلاب رورجم مسا :مالغو .رج فرح :ءابلا :مالغب .مّدقت امك :ءاّنلاو

 .هيلإ فاضم : ديز .هرخآ رسك هرج

 .ًايوصنم الو ًاعوفرم نوكي الف ءًارورجم الإ فاضملا نوكي الو

 .ظنم تطقس )١(

 .امهف ظ يف (؟)

 .ظ نم تطقس (؟)



 نر
 فراعملا عاونأ

 وهو «عباس َدّيِزو ةَّمس- هئيعب ءيشل عضو ام يهو «فراعملا عاونأ :لاقو

 : يهو --هنيعب لجّرلا يأ- لجر اي :لثم .ءادّنلا يف ةدوصقملا ةركّذلا

 تارمضُملا

 اذهلو ءدحاو ءيشل اعضو «نافدارتم ناظفل امه رمضُملاو ريمّضلا :لاقو

 «تنمق نم ِاّنلاو ءاناك مّلكَتُم ىلع لد مسا :هلوق وهو .درفمب امهنع رابخإلا مص
 نم ءاهلاو ءوهك «بئاغ ىلع لد وأ .تمق نم ءاّدلاو «تنأك بطاخم ىلع لد وأ

 .تمق نم ءاَّنلا :لثم ءلصّتم :امهدحأ ,نامسق -رمضملا يأ وهو .هتبرض

 لّوأ هعوقو ٌعيصي ال يأ --مالكلا هب ؟دتبُي الام لصّتملاف .تنأك لصفمم :يناّنلاو

 ىلع كلذب زرتحاو -رايعخالا ةلاح يف الإ دعب يتأي الو يأ- الإ يلي الو .مالكلا
 11(: (هلوقك) اهيف يتأي هّنإف «ةرورَّضلا ةلاح

 رايد كألإ انرواجُي الأ  انتراج تنك ام اذإ يلابُث امو

 - هفالخب لصفنلاو .ًالِصَّنم هب ىتاف ٌرطضا هَّنكلو ءَكاَِّإ الإ رايتخالاف
 .رايتخالا لاح يف الإ دعب يتأيو ؛مالكلا لّوأ هعوقو حصي

 ىلع «نّيعم لئاق ىلإ بسني مل هذ ؛ًالوهجم هلئاق لاز امو طيسبلا رحبلا نم تيب اذه (1)

 عّمهو . ١8ص ١ ج ليقع نبا حرشو .7ا/8ص هج بدألا ةنازخ يف هدورو نم مغّرلا
 . 48ص ١ ج ينومشألا حرشو . 57ص لّصفلاو . يطويُسلل هالص ١ ج عماوهلا

 ةماقإ هترطضا نيح الإ دعب لصٌُنملا ريمّضلا لئاقلا عقوأ ثيح (كألإ) :هلوق هيف دهاشلاو

 دقو . كاي الإ :لوقي نأ حيحّتملاو .مالكلا ةعس يف غئاس ريغ اذهو . كلذ ىلإ تيبلا نزو

 ش :يهو نييرصبلا ةياور 1719 ص هاج بدآلا ةنازخ يف يدادغبلا دروأ
 ٌراَيَد كاشاح انرواجي ال نأ انتراج تدك ام اذإ يلابُث امو

 .نطوملا اذه يف اهيف دهاش الف هيلعو كآلإ نم ًالدب كاشاح تيوُر ثيح
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 -عضوملا يأ- لحمل عوضرم ىلإ :نيمسسق ىلإ لصفنملا ريسضلا مسقنيو

 انآ.“ !(ًريمض و رشع انثا لحما عوفرملا لصفنملا ريمّضلاف لحما يأ هبوصنمو

 نحتإل لثم هّسفن مّظعملاو ءهعم ْنَمو ملكتملل نحنو ءهدحو ملكتملل
 اَشلارسكب- تنأو .بطامتا دحاولل اتا حتفب- تنأو .(صقن

 ًاركذم امهدحأ ناك وأ نْيِئَّنْوَم وأ ءاناك ن نّيرُك ذم نيبطاخملل امتنأو . ةبطاخمملل

 .بطاتا ثّنؤملا عمجلل ٌنتنأو .بطاخا رّكذملا عمجلل «معنأو .ًاقّنؤم رخآلاو
 وأ ناك ًارٌكَذُم ءبئاغلا ىَّئثملل ءامهو .ةبئاغلل «يهو .بئاغلا دحاولل ءوهو

 .بئاغلا ْثَّؤملا عمجلل نمو «بئاغلا رّْكَذملا عمجلل ءمهو .امهدحأ وأ انو

 دحو مّلكتملل ؛يِّإ :ًاريمض رشع انثا «لحلا بوصنملا لصفنملا ريمّمفلاو
 درسفملل -فاكلا حعفب- َكاّيإو .هسفن مّظعملاوأ ,هعم ْنَّمو مّلكتملل :اناّيإو
 ًارُك ذم بطاخلا ىَّنثملل ءامكاّيإو .ةبطاخملل -فاكلإ رسكب- كاّيإو . بطاخملا
 ْثّنؤملا عمجلل نُكاّيِإو . بطاخنا رّكذملا عمجلل مكّيإَو .امهدحأ و ًاننؤم وأ ناك
 «بئاغلا ىّنْثملل :امهاّيإو .ةبئاغلل ءاهاّيإو . بئاغلا درفملل ؛هاّيإو . بطاحملا
 عمجلل :نُهايِإو . بئاغلا رّكَذملا عمجلل :مهاّيإو .امهدحا وأ ًاتّنؤم وأ ًاركذُم

 بئاغلا ْثّنؤملا

 . هرورجمو «هبوصنمو لحنا عوفرم ىلإ : ماسقأ ةثالث لصُّنملا ريمّضلا مسقنيو
 :لوقت ءاثلا مضب- تعفن : :وحن ءًاريمض ّرشع انثا «لما عوفرملا لصّمملا ريمّمضلاف

 هنأ ىلع عفر لحم يف هدحو مّلكتملل لصّتم ريمض : ِءاَّنلاو .ضام لعف :تعفن

 .هبساني ام ريمض لك نع رّبعُيو رئامّضلا نم يتأي ام برعُت اذكهو .لعاف

 .أطخ وهو ءريمض لصألا يف )١(
 .فسوي /5(5)
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 درفملل الا حتفب- تعفنو .هعم نمو مّلكتملل :انف «0١(انغفنو)

 «بطاخملا ىَّبثملل :امتف :امتعفنو .ةبطاخملل ءاَّنلا رسكب- تعفنو .بطاخمتلا

 :نتعفنو . بطاخما كذا عمجلل :متف :متعفنو .امهدحا وآ ًاقّنؤم وأ ناك ًارُك ذم

 ديرأ اذإو «بئاغلا ىّتثملل «فلآلاف :اعفن ناديزلاو . بطاخللا تّئؤملل عمجلل :نتف

 «نينكاّسلا ءاقعلال ةحوتفم «ةبكاّسلا ثيِناَّتلا ءاتب فلألا لبق تقج «ناتبئاغلا

 تادنهلاو . بئاغلا رّكذملا عمجلل :واولاف .اوعفن نوديزلاو .اتعفن نادنهلا : ليقف

 درفملل رتتسم ريمض هيف ؛عفن ديزو .بئاغلا نوما عمجلل :توبلاف .َنْعِفن

 ًاقرح لب ًاريمض تسيل : ءاَّملاو ةبئاغلل ربتسم ريمض هيف : تعفن دنهو .بئاغلا

 . هيلإ دنسملا ثيناتل

 عراضملا لعفلا يف د ًاربمض اهلعجف ؛ ايلا رئامللا يف هيوبيس هازو

 ةدرجتل ) (* !(عوفرم) عراضم لعف :نيلعفتف .نيلعفت :رحن -ةبطاخنا- ةئّنؤملل
 ةئّلؤملل لصّتم ريمض : ءايلاو ٠ وتلا توبث هعفر ةمالعو :240( مزاجو بصان نع

 نوكي يذّا ديحولا لصُفلا ريمَّضلا وه لب ؛عفر لحم يف ًامئاد سيل انعفن يف ريمّضلا )١(

 يف امك «ةئلاث ةرات رج عضرم يفو «ىرخأ ةرات بصن عضرم يفو «ةرات عفر عضوم يف
 رج عضوم يف عقو ىلوألا يفف . نارمع لآ / 19 4 ًايدانم انعمس اننإ ايو : ىلاعت هلوق

 عفر عضرم يف عفو ةدلاثلا يفو . نإ مسا هَّنأل ءبصن عضوم يف عقو ةينا 1 يفو ٠ ةفاضإلاب

 . لعاف عفر لحم يف هّنأل

 )١١( ص ؟5ج هيوبيس باتك 58١ ,
 . لصالا نم تطقس (؟)

 عقتري عراضملا لعفلا ذأ ىلإ نويفوكلا بهذ ذإ ؛عراضملا عفر ليلعت يف تويوحنلا فلتخا ( 4)

 فرح نارثقال عفترا نأ ىلإ بهذ نم مهنمو . بصّنلا لماوعو ؛مزجلا لماوع نم هدّرجتل
 ةلاسملا هذه ليصفت رظنا . مسالا ماقم همايقل عفترا نأ ىلإ نريرصبلا بهذو .هب ةعراضملا
 .//ص ةّيمورجألا حرش ةّيّنسلا ةفحتلاو . هم ١ص ١ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا يف

 هدّرجتل عوفرم هنأ هباحصأو ءارفلا ىري ذإ . ها/صو ؟”5ص ىدّصلا لبو ىدّنلا رطق حرشو

 هتعراضم :بلعث لاقو . ةعراضملا فورح هعفار : يئاسكلا لاقو .مزاجلاو بصاّنلا نم

 .ءاَرفلا لوق وه لاوقآلا مص نأ ماشه نبا ىريو .ممالل
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 :لثم «ثّنؤملل رمالا يف ءايلا كلذكو .لعاف هّنُأ ىلع عقر لحم يف ةبطاحملا

 قتشم رمألا ّنأل ) رئامّضلا يف هذه دارت الو 104 انيع يَرَقو يبرشاو يلُكَف »

 .0"2( عراضملا نم

 :لوقتف . ينعفن ديز :وحن أريمض ّرشع انثا لا بوصنملا لصُّمملا ريمّضلاو

 ةياقرلل نوُنلاو ءديز ىلع دوعي بئاغلل ريتسم ريمض :هلعافو .ضام لعف :عفن

 لحم يف ملكتملل لصّمم ريمض :277(ءايلاو ) رسكلا نع لعفلا تْقو يأ-
 ةيوصنلا ةلصنلا رئامتضلا نم يقب ام برعت اذكهو عفن لوعفم هنأ ىلع بصن

 نمو مّلكتملل :انف ءانعفنو .219(هبساني امبو ) هل ركذ ام ريمض لك نع رّبعيو
 اكل رسكي- كمفنو .بطاخلا هرقملل .-فاكلا حتفب- )( كعفنو ) .هعم

 .امهدحا وأ ًائّنؤم وأ ناك ارك ذم بطاخلا ىَّنثملل :امكف ءامكعفنو .-ةبطاخملل
 ْثّنَوملا عمجلل :نُكَف «نُكعفنو .بطاحتا رٌّكذملا عمجلل :مكف ءمكعفنو

 .ةبئاغلا ةَتّنْؤملل :ءاهلاف ءاهعفنو . بئاغلا درفملل 200(ءاهلاف) ءهعفنو . بطاخملا

 :ّنهف نُهعفنو .امهدحأ وأ ًائّنؤم وأ ناك ارك ذم بئاغلا ىَّنثملل ؛ امهف ءامهعفنو
 . بئاغلا رَّكّذملا عمجلل :مهف «مهعفنو . تّنؤملا عمجلل

 .معما]؟1(5)

 «موزجم برعم رمآلا لعف نأ نويفوكلا ىري ذإ «كلذ يف نويفوكلاو نويرصبلا فلتخا )١(

 ىلع ينبم هّنأ ىلإ نويرصبلا بهذو .,ماللاب نرتقم عراضس رمآلا لعف لصأ أل
 رظنا . ةددعتم ةريثك ججحب قيرف لك ّيتحاو . ءانبلا لاعفآلا يف لصألا نال :نوكّسلا

 حرش .54ص ١ ج ينومشألا حرش . 74ص ١ ج فالقخلا لئاسم يف فاصنإلا

 .؟ 49ص اج ةيفاكلا ىلع يِضّرلا

 .ًاضيأ رجلا رئامض نمو ؛ةلصّنملا بصَنلا رئامض نم :ءايلا ()

 .ظ نم تطقس (:)
 .ًاضيأ رجلا رئامض نمو ةلصُملا بصّنلا رئامض نم :فاكلا (5)

 .ًاضيأ رجلا رئامض نمو «ةلصُفملا بِصُنلا رئامض نم :ءاهلا (1)



 يلمع :وحن .ًاريمض رشع انثا (١1 كلذك ) لحما رورجملا لصُمملا ريمّتلاو
 نم عنم ماللا ىلع ةردقم ةّمض هعفر ةمالعو «عرفرم ؟دتبملاو . ًأدتبم :لمعف . يل

 ”!(هدحو) مّلكتملل لصّتم ريمض : ءايلاو .فاضم وهو .0'2(رّذعُتلا ) اهروهظ

 لصّتم ريمض :ءايلاو .رج فرح :ماللا : يلو .هيلإ فاضم هنأ ىلع رج لحم يف

 . يلمع ريخ هنأ ىلع عقر لحم يف رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف مّلكتملل

 رورجمناو راجلاف ) 7*2( يل رقتسا يلمع : هريدقت ) ًابوجو فوذحمب ًاقلعتم نوكيف
 0 ”(ًابوجو فوذحمب اّلعت ًاربخ اعقو اذإ

 ىلع رهظي ال بارعإلا نأ ريغ . ةرورجما رئامطلا نم يتآي ام برعُي اذكهو

 .هبساني امب هنع رّبعيو «ريمض لك يف ًاضيأ رظنيو . لمع نم ماللا

 رك ذملل -فاكلا حتفب- كل كلمعو .هعم نمو ٍمّلكتملل :انف ءانل انلمعو

 :امكل امكلمعو .ةبطاخلا ةئّنؤملل -فاكلا رسكب- كل كلمعو . بطاخخأ

 عمجلل :مكف ءمكل مكلمعو .امهدحأ وأ اًمَنؤم وأ ناك اركذم بطاختلا ىنثملل

 ل هلمعو .بطاقلا ثّنؤملا عمجلل :نكف .ّنكل نكلمعو . بطامتا رّكذملا

 ءامهل امهلمعو) ةيئاغلا ةفّنؤملل :اهف ءاهل اهلمعو . بئاغلاو درفملل :ءاهلاف
 مهل مهلمعو .«7(امهدحاوأ ًاتنْؤم وأ ناك ارك ذم «بئاغلا ىّنتملل :امهف

 عم م م
 . بئاغلا تْن ثنا عمجلل : نهل نهلمعو بئاغلا رْكذملا عمجلل : مهف

 .ظ نم تطقس )١١(

 .71 9ص ةّيمورجألا ةمدقملا حرشب ةّينسلا ةفحّتلا رظنا . ةبسانملا وأ ماقملا ةكرحب لحم لاغتشا وأ (؟)
 ءظ نم تطقم (9)

 .ءظ نم تطقس (4)

 ىلع لدي ًائيش فوذحا قّئعتملا نوكي نأ :لّوألا . نابهذم هيف ًاربخ عقاولا رورجماو راملا نإ ( ه)
 : .هقذح بجيو ( ماعلا نوكلا) وأ ( ماعلا رارقتسالا ) ىمسيو ماعلا دوجولا درجم

 ىرأو ٍهفذح زوجيف هيلع لدت ةنيرق ثدجو اذإ الإ هركذ بجيف ًاصاخ ًانوك قّلعتملا نوكي

 رظنا . ًابوجو وأأز اوج هقّلعتم فذح ءاوس ًاربخ رورجلاو راجلا برعن نأ نم ريض ال نأ

 . 44 0ص 7 ج بيبُللا ينغم . ١159 ص ١ ج ينومشألا ىلع ناصلا ةيشاح

 1 ١ .ظ نم تطقس (7)



 كتل
 ةلوصوملا ءامسألا

 اهجايتحال ء«تالوصوم تيّمسو ءأمسا ٌرشع ةعبرأ «ةلوصوملا ءامسآلا :لاقو

 يهو (2١7. دئاع )و ةلص ىلإ

 قّدصو قدّنملاب ءاج يذّلاو )» : ىلاعت هلوقك ءرّكذملا درفملل :يذْلا

 يتلا لَوَق هللا عمس دق إ» :ىلاعت هلوقك :ثّنؤملا درفملل :يتلاو .74هب

 :ىلاعت هلوقك ًاعفر رّكَذملا ىّنغملل :ناذللاو ."04 اهجوز يف كنداجت

 تءاج : لثم . ًاعفر ثّنؤملا ىّنشملل :ناتللاو .«*04 مُكتم اهئايتأي ناذّللاو »

 نْيْذّللا تيآر :لقم ًابصنو ًارج رك ذملا ىّنّملل :نّيْدّللاو . امهوبأ ءاج ناعللا
 ًابصنو ًارج ثَّنؤملا ىّنثملل : نيبّللاو . امهوبأ ماق نّيذَّللاب تررمو .امهوبأ ماق

 مسا :نيذّلاو .امهوبأ ماق نّيعّللا تيأرو .امهوبأ ماق نيتّنلاب تررم :لثم

 :ىلاعت هلل لاق , يجو ًايصنو حقو ءالب وكيوو) لاسا ركل عمد

 زوجعيو . لوصوملا مسالا ىلع دوعيو ,ةلّصلا ةلمج يف لرصوملا مسالل قباطملا ريمّتصلا وه (1)
 نورسُن ام ملعيو ف : ىلاعت هلوق وحن «ىنعلا يف ماهيإ ىلإ هفذح دي مل اذإ ءًانايحأ هفذح

 اج كلاسملا عضوأ . 1"ا/ص ١ج ليقع نبا حرش :رظنا .نباغتلا / 4 4 نودلعُت امو

 . يجاّجزلل 77ص وحنلا يف لمجلا . يرشخمزلل ١ 47ص لصفملا .8١١ص

 .رمزلا / 76 (؟)

 92 ١/ ةلداجملا ,

 .ءاسنلا / )4( ١5

 . بارعإ ةمالع هيف ءايلا سيلو . ينبم مسا نيذّلا نأ يأ ( © )

 .صصقلا /805)

 .فارعألا / ٠5619
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 :ليقو ليو . 2:4 مِهَفلَخ نم مهب اوقحَُي مَل نيدلاب نورشبتّسيو »
 دشناو .ًابصنو ًارج ءايلابو ًاعفر واولاب «ملاّسسلا رّكذملا عمجك هبرعت لْيَقُع
 .200(مهضعب)

 اهاحلم ًةراغ ليخّنلاموي 20 احابّصلا اوحّبص نوذلا نحن

 نم ةّفحافلا نيتأي يتاللارإل : ىلاعت هلوقك ءثّنؤملا مسجل يتاللاو

 . 0*2 بلق هل ناك نمل» : ىلاعت هلوقك . ًابلاغ 40( لقعي ) نمل : مو 2004 مكئاسن

 مكدنع مط :ىلاعت هلوقك «27(ًابلاغ لقعي ال) امل :امو .ماق نم ينءاج : كلوقكو

 .نارمع لآ / 1701

 يبأ ىلإ رداوُّتلا يف ديز وبأ هبسن دقف «هلئاق يف نونُلؤملا فلتخا دقو .زجّرلا نم تيب اذه (؟)

 هيسنو .ةّيليخالا ىليل ىلإ بابُعلا يف يناغاّصلا هبسنو .ليّقُم ينب نم ؛ملعألا برح

 : يهو تيبلا اذه دعب ىرخأ ًاتايبأ رداوُتلا يف ديز وبأركذو . ةبور ىلإ نورخآ

 اسحارم حرا ْعَدَت ْمَلو اَحاَجَحَلا كلما ابْلَعَق نحن

 احارّص دليوخ رُتبْنحن  احابُمًامَد وأ رايد الإ
 ٍركذم عمج ناكول امك هعّرلا ةلاح يف واولاي هب ءاج ثيح (نوذلا ) :هلوق هيف دهاشلاو

 : يهو ىرخأ ةياور يوُر تيبلا نأ الإ .ًالاس

 احابّصلا اوحّبص نيذلا يِمْرَق

 ؟ج ةنازخلا . ؛95ص ١ ج ينيعلا . 59ص ةّيليخألا ىليل ناويد :رظنا .هيف دهاش الف هيلعو

 . 155 ص ١ ج ليقع نبا حرش ١, 48 ص اج ينومشألا حرش .؟١ 8ص ةيهزألا .0 07ص

 .ءاسنلا /55 (؟)

 .ًاليلق ناك ّنإو ؛لقعي ال نم ىلع ْنّم عوقول ةزاجإ هيف .ًابلاغ لقعي نم :فّْلؤملا لوق ( 4)
 قرب هو

 يف ام هلل حِّبْسُيإ : ىلاعت هلوقك .ًاليلق ناك اذإو لقعي ْنَم ىلع ام عوقو فلولا زاجأ (1)
 .ةعمجلا / ١ 4 ضرألا يف امو تاوامّسلا



 دل
 مساو «براضلاك لعافلا مسا ىلع ةلخآدلا "!(لآرو .2204 قاب هللا دنع امو دقن
 دنع («؟7(وذ)و .مئاق مهيأ ينبجعي :لثم «27(يأ)و «بورضملاك لوعفملا 1 3 3 0 4 14 كَ 9 3 عا

 .لحشلا / 55351

 : قدزرفلا لوقكو (؟)
 لّدَخلاو ياّرلا يذ الو ليصآلا الو هُنموُكُح ىّضْرُتلا وكول اب تْنأ اه

 فطعي نأ .اهيلإ دئاع ريمض دوجو :اهنم ؛ةّيسنحلاو ةّيدهعلا نع اهَرّيمُت طورش اهلو

 فوطعم :راثأ لعفلاف ,تايداعلا/ 4 4اعْقَن هب َرَنأَفط : ىلاعت هنوق يف امك لعف اهيلع
 لصفملا حرش :رظنا . تايداعلا/ ١ # احبض تايداعلاو إف :ىلاعت هلوق يف . تايداعلا ىلع

 ىلع ةلخاّدلا (لأ) نأ نيبوحّتلا ضعب ىريو . ١؟5ص ١ ج حيرصُتلا حرش . 51ص اج
 . يضرلل ١* ؟ص ؟ ج ةيفاكلا حرش رظنا . فيرعّتلل يه امّنِإ لعافلا مسا

 اهتلص تناكو تفيضأ اذإ ةلاحلا ءهذهو «ةّينبم نوكت ةدحاو ةلاح يف الإ ةبرعم يهو (5)

 دق اهّنَأ توريف نويفوكلا انآ .نييرصبلا مظعمو ليلخلا بهذم اذهو قّيمسا ةلمج

 (مهّيَأ) اًنأو . فضُت مل وأ تفيضأ ؛لاوحألا عيمج يف ةبرعم اهّنكلو «ةلوصوم يتات

 عقددعتم ءارآ اهيفق . رم / 55 4 ًاّيتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ ط : ىلاعت هلوق يف
 يآّرلا اذه طخ جاجّرلا نأ الإ ههيوبيس بهذم وهو ّمضلا ىلع ينبم : يأ لأ ءاهنم

 نأ حجارلا لوقلاو .امهدحأ اذه نيعضوم يف الإ طلغ هيوبيس نأ يل نّيبت ام :هلوقي

 بارعإ رظنا . سنويو ليلخلا لوق وهو أدقيم هبارعإو ةّمضلاب جوفرم برعم مسا : يأ

 ؟ج هيوبيس باتك . 85ص ؟ج ىف ّدلا ري 7 . يرْبْكُعْلا ءاقب لا يبأل 714 5ص نارقلا

 ١/4 ص ؟ ج نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا .الالص اج ٍبيِبّللا ىنغم 7١. ص

 يرابنآلا نبال

 نادعس لوق هنمو . ئّيط اهنمو ةيبرعلا لئابقلا ضعب دنع ًاّينيم ًالوصوم ًامسا وذ لمعتست (؛)

 يئاطلا

 ٌضئارفلا يفرشلا دف مل ًايعاس ءاج وذ ءرملا اذهل الوق

 ٌضباوف سوفثلل ّضيب كاقلتس يغتبت تقج وذ لاملا تود كنظأ

 7١ص ١ ج ةنازحلا . ؟١؟ص ١ ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا



 مهدنع بارعإلاو هوبأ ماق يذلا يأ .هوبأ ماق وذ ءاج :لثم .0)22(ئيط)

 :('”( هلوقك ) اهلاوحأ عيمج يف واولاب اهلامعتساو اهؤانب
 ايئافك ام مهدنع وذ نم يبسحف مهتيقل ورسوم مارك اّمِإف

 ,0"2( بارعإلا ىلع ءايلاب ىوُرو)

 دعب نوكت نأ :امهدحأ :(*!(نيطرشب) ًالوصوم ًامسا نوكت :اذو
 لّزْنَأ اذام 9 : ىلاعت هللا لوق ام دعب اهلاثمف ؛نيتيماهفتسالا اما وأ 220م )

 ْنَم دعب اهلاثمو ؟مكُير لزنآ يذلا ام يأ- 2004 نيلّرألا ٌريطاسأ اولاق ,مكُبر

 ةريزجلا لامش ىلإ نميلا نم ترجاه .بس نب نالهك نوطب نم ةّيبونج ةّيبرع ةليبق : ئيط )١(
 اهيلإ بسعتي .مالسإلا تلخدو هلع يللا يلإ ًادفو تلسرأ .برام دس بارخ دعب ةيبرعلا
 وبأ نارعاشلا كلذك اهيلإ بسنيو «ةبلْمتو رسب ناهْبتو ةليدج اهنوطُي نمو «يئاللا متاح
 . 8١ص ةئيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم رظنا . يرّثحْبلاو ِماَمت

 :هلوق هلبقو «ليوطلا رحبلا ىلع يسعقفلا مّيَحُّس نب روظنمل ةديصق نم دهاشلا اذه (؟)

 ايكاوبلا يكبأو يكْبأ مهداز ىلع ٍلزَْم لأ ىرقلا يف جاهب تسل

 ليقع نبا حرش :رظنا .ةّينبم ةلوصوملا وذ لمعتسا ِهّنِإ ثيح (وذ نم ) :هلوق هيف دهاشلاو
 . 74ص اج عمارهلا عمه . 151/ص ١ج ينومشألا حرش . 45ص ١ ج

 نم يتلا (ىذك ) ( يذ نم ) ابرعم ءايلاب بستحملا هباتك يف ينج نبا حتفلا وبأ هأور (5)

 ١ج حيرصُتلا حرش رظنا .ءايلاب رجتو فلألاب بصدتو واولاب عفرُت يتلا ةسمخلا ءامسألا
 - 9١ص اج ينومشألا ىلع ناَّبصلا ةيشاح هو ص اج بّرقُملا . 17ص ؛"57ص

 نوكت ال نأ : ثلاّثلا اّمأ «نيطرش اهنم قّلؤملا ركذ «طورش ةثالثب ًالوصوم ًامسا اذ نوكت (14)

 .اهدعب ةلص,الو درغم ىلع اهلوخد ببسب ؟يناوُلا اذامو ؟بهاذلا اذ نم :وحن ةراشإلل

 يف فاصنإلا .577ص ؟ ج وحُنلا يف لوصألا .85١"ص امج ليقع نبا حرش :رظنا

 . 77ص دئاوفلا ليهست . 5553ص ؟ ج فالخلا لئاسم

 . لصألا نم تطقس (5)
 .لحتلا/ 55 (5)



 (رعاشلا ) لوق :(00(رعاّشلا) لوق
 اًهَلاق اذ نم '0(لاقيل) اهلُق دَق ٍةئيرغ كودملا يتأت ةديصقو

 اذإ ءًالوصوم ًامسا اذ "”(نوكت )امّنإ : يناثلا طرّشلاو ؟اهلاق يذلا نم يأ
 ناريصيف نم وأ ام عم تبّكرت نإ اهؤاغلإو .نيتّيماهفتسالا ام وأ ْنَم دعب َعْلُت مل
 ًالوعفم نوكيف .ءيش يأ : كلوق ةلزنم اذ ْنَم وأ اذام لّزتنف ماهفتسالل ًادحاو امسا

 كنورلأاسيإ» :يلاعت هلوق يف (؟!(ورمع يبأ ) ريغ أرق امك ًاًبصن هباوجو ًامدقم
 :اذو ادتبم ْنَم وأ ام ترّدق نِإَو-””(وارلا بصنب )- 4*2 وفعلا لق نوُقفنُي اذام
 .ورمع يبأ ةءارق يف امك عفر هباوجو .عْلُت مل اهّنَأل «ةلوصوم يهف ًاربخ

 )١( ىرخأ ةياورب هناويد يف درو دقو «لماكلا رحبلا ىلع ىشعألل ةديصق نم دهاشلا اذه :

 اهلاق اذ ْنَم لاقُيل اهّبلُك ْدَق ةميكح َكولملا ىتأت ةبيرغو

 كارل ا يمت ال هر مدنا طر طر اعمل يس راج مر درت ةيفابكاٌلاو
 45ص بهذلا روذش حرش . 57ص ىشعألا ١ . .84ص اج عماوهلا عمه

 . لصأآلا نم تطقس (؟

  )7١لصألا نم تطقس .

 ىلإ لحتراو .ها/٠ ماع وحن ةّلكم يف دلو .يمبمّتلا رامع نب ناّبز ؛ءالعلا نب ورمعوبأ (4)
 وهر ,ةّيلهاجلا راعشأ عمج .ةرصبلا ةاحن مدقأ نم ءيوحنو يوغل .اهيف شاعو ةرصبلا
 يف يفوت .ةديبع وبأو يعمصالار ليلخلاو سنوي هيدي ىلع ذملعتو .ةعبّسلا ءاّرقلا دحأ

 .154ص 1١ج تايفولا تاوف .85ص اج نايعألا تايفو رظنا .ه١ 5 ماع ةفوكلا

 .ةرقبلا 5١5/ ع0

 اذام » :هلوق نم (اذ ) لعج عفر نمف ءبصُنلاب نوقابلاو عفّرلاب ورمع وبأ أرق (1)
 نوقفُني يذّلا :لاقف ؟نوقفني يذلا ام :لاق هّئاكف ءيذّْلا ىنعمب نوكيف ام نم ةلصفنم

 :هلوقب .ةدحاو ةملك (اذام) لعج هنأ ءبصن نمل ةّجحلاو . ادتبملل ًاربخ نوكيف .وفعلا

 ريسمّنلا . يرزجلا نبال 4١ص رشعلا تاءارقلا يق رشُنلا ةبيط حرش رظنا .وفعلا نوقفني
 . ينادلا ورمع يبأل 6٠١ ص عبسلا تاءارقلا يف



 ه3»
 لوصوملاةلص

 ال ؛صقان مسا ِهّنأل هدعب ةلص نم هركذ مّدقت يذلا لوصوملا مسالل َدُبالو

 ةلمجف .(10اونمآ يذلا يلو هللا » :ىلاعت هلوقك اهب الإ هانعم معي

 لوصوملا مسالل دب الو .نيذّلا ىنعم 20(مت) اهبو لوصوملا ةلص 2"”(اونمآ)
 طبّرلا 0( لصحيل ) -ًاريدقت ولو- لوصوملا مسالا ىلإ ةلّصلا نم دئاع نم ًاضيأ
 امك- ريمّضلا وه :دئاعلاو . ىنعم مالكلل نكي مل الإو ءلوصوملاو ةلّصلا نيب

 .-يتأيس

 رج وأ بصن وأ عفر- «بارعإلا نم لحم نم ًاضيأ لوصوملا مسالل ًدّبالو
 :يذّلاو .ضام لعف :ءاجف .هوبأ ماق يذلا ءاج : لوقت .فرحلاب ههبشل ييم ِهَّنأل

 نم هلحمف) .بارعإلا نم لحمو «دئاعو ةلص نم هل ديال لوصوم مسا
 :ءاهلاو . هلعاف :هوبأو .ضام لعف :ماقو .ءاج لعاف هّنأ ىلع عقّرلا : 7*2( بارعإلا

 سقو «(هوبأ ) يف (ءاهلا ) : دئاعلاو . يذلا ةلص :هوبأ ماق ةلمجو .هيلإ فاضم

 1 .اذه ىلع

 :لثم «عوفرم مساب تئدُب يتلا يهو «ةّيمسا ةلمج نوكت «لوصوملل ةلّصلاو
 نوكتو .27)( مئاق هوبأ : يهو ةّيمسا ةلمج لوصوملا ةلصف ) .مئاق هوبأ يذلا ءاج

 .هوبأ ماق يذّنا ءاج :لثم .لعفب 2!( تندُب) يتلا يهو ؛ةّيلعف ةلمج ةلّصلا

 .ةرقيلا /5 097(

 .ءظ نم تطقس (7)

 .متي ظ يف (9)

 .ءظ نم تطقس (4)

 . لصألا نم تطقس (5)

 . لصألا نم تطقس (5)

 .تّيكرت لصألا يف (؟)



 ك0
 نإو اهّنأل ماللاو فلألا ةلصب ضقتني الو ةّيلعف يهو «لوصوملا ةلص :ماق ةلمجف
 ءاج :تلق اذإف .اريدقت ةلمج اهأ الإ .ةروص لوعفم وأ لعاف مسا تناك

 نوكتو .برض يذلا ءاج يأ- بورضملا ءاجو -ماق يذلا ءاج يأ - (2١7 مئاقلا)
 يف نم 9 : ىلاعت هلوق يف اعمتجا دقو .ًارورجمو ًاراج ةلّصلا نوكتو ءًافرظ ةلّصلا

 لثمو .2704 هتدابع نع نوربكَتسُي ال هدنع نمو 9 “'06 ضرألاو تاوامّسلا
 .راّدلا يف يذلا ءاجو . كدنع يذلا ءاج

 لثم فرح اهمدقت ءاوس ؛ربخو أدتبم نم تبّكرت يتلا يه ةّيمسالا ةلمجلاو

 :ةّيلعفلا ةلمجلاو .مئاق ديزك الوأ ؟مئاق ديز لهو ءًامئاق ديز امو «مئاق ًاديز نإ

 ءال مأ ء؟ديز ماق لهك فرح اهمّدقتأ ءاوس .لعافو لعف نم تقرت يتلا يه
 ايو. هتبرض ًاديز : لثم ال مأ مدقت امك ًاروكذم اهلعف ناكأ ءاوس وسو .٠ .ديز ماق : لثم

 يناثلا هتبرضف . (1)(هللا دبع وعدأو ) ؛هتبرض ًاديز تبرض :ريدفتلا نأل هللا دبع

 .رّسفملاو رّسسفملا نيب عمجُي ال هّنأل لوألا ركذ زوجي الو .لّوألا تبرضل رّسفم

 .(*0(وعدأ بانم بان لاثملا يقابو)

 .تبرض يذلا ءاج يأ بورضملا ءاجو .-ماق يذلا ءاج يأ- مئاقلا ءاج : فّلؤملا لوق )١(

 اذإ لوعفملا مساو لعافلا مسا نأ فورعملا ُنكلو .لوعفملا مساو لعافلا مسا هوجو نم هجو

 ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .-ةنمزالا عيمج يأ- لابقتسالاو لاحلاو يضاملا ادافأ لأب انرتقا

 . ١7ص 18ص ؛ ج حيرصُملا حرش .7707ص دج ةيفاكلا حرش يف

 .مورلا /؟7(5)
 .ءايبنألا 55 (*)

 هركذ ام :اهنم ىرخأ ءارآ نم يأر اذه .وعدأ لعفلا بانم بان ءادّنلا فرح (ه)و (4)
 ئدانملا نإ : دّربملا لوقيو .وعدأ هريدقتو فودذحما لعفلا نع تبان (اي) نأ نم فّلؤملا

 7076 ص ١ ج صئاصخلا رظنا . لمعت يتلا يه (اي) نأ ينج نبا يأر امأ . لعفلاب قلعتم

 ميامك 187 اج لّصفملا حرش . ينج نبال 147 ص ةّيبرعلا يف عمُْللا . ينج نبال

 .دّربملل ؟١/ص دج بضتقملا .18؟ص دج هيوييس
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 مسالا ىلإ -دوعي يأ عجري ريمض : لوصوملا مسالا ىلإ ةلصلا نم دئاعلاو

 :لثم . -ًادرفم هيلإ دئاعلا ناك ًادرفم لوصوملا ناك اذإ يا- دارفإلا يف لوصوملا

 يف هل قباطمو .دارفإلا يف يذلا قّباط (هوبأ ) يف ءاهلاف .هوبأ ماق يذلا ءاج

 هل قباطمو . ةيئئّتلا يف (َناَذّللا ) قباط امهف .امهوبأ ماق ناذّللا ءاج : لثم «ةيدئّتلا

 .عمجلا يف 227(نيذلا) قباط :مهف .مهوبأ ماق نيذلا ءاج لشم « «عمجلا يف

 يذلا قباطم (هوبأ ) يف ءاهلاف .هوبأ ماق يذلا ءاج :لثم «ريكذّتلا يف هل قباطمو

 يتلا قفاو (اهف) .اهوبأ ماق يتلا تءاج :لثم ثيناّثلا يف هل قباطمو .ريكذَّتلا يف

 هظفل يف لوصوملا قفاوي ةران دئاعلا نإ مث .هّلك اذه ىلع سقو .ثينأتلا يف

 :لثم يف امك 2")(دصقلا ) رابتعاب طقف ىنعملا يف ةراتو -مّدقت امك- هانعمو

 يف ريمضلاف .ٌنهوبأ ماق نمو ,مهوبأ ْماق نمو ءامهوبأ ماق نمو «هوبأ ماق ْنّم ًءاج
 لاو ءامزو .رّكذم هظفل إف هظفل ىلع ال (ْنَم) ىنعم ىلع دوعي هّلك اذه

 .270(نّمك ءاذو يأر

 يذلا ظ يف )١(

 عمجلل وأ ةينغّتلا وأ دارفإلل ىنعملا نوكي دقف (ْنَم) ىنعم نم مّلكتملا دصقي ام يأ )١(
 . فّلؤملا اهدروأ يعّلا ةلثمألا يف امك ثنؤملا عمجلل وأ رّكَذملا

 هيلإ دصقي ام رابتتعاب ءطقف ىنعملا قفاوي دئاعلا ثيح ْنم (ْنَم ) لثم تالوصولا هذه (9)

 ١. اص بُهّذلا روذش حرش رظنا .مّلكتلل



 ملعلا

 نيب نم اهب َفرعُيل تاذ ىلع عضو ام وهو ملع اهدحاو (07(مالعألاو )
 . ةماسأو دنهو ديزك ءاهلاثمأ

 (مأب) ردّص وأ "”(روكذلا ) يف ( بآب) -ئدُب يأ- رّدُص ام : ةينكلا :لاقو

 يبأ )و 0”2(ورمع يبأ )و 240( صفح يبأ)و ("7(ركب يباك ) لوألاف . ثانإلا يف

 . -نيعمجأ مهنع هللا يضر 7"2( بارت يبأ )و 277( نسحلا

 ركذيو . تاركُذلا نييعّنلا ركذب جرخف هأقلطم ًانييعت هاّمسُم نّيعي مساوه : ملعلا )١(

 ةغايّصلا ثيح نم مسقنيو . . دِّيقم نييعت اهتايّمسمل اهنييعن ًانإف «فراعملا ةّيمب «قالطإلا

 ةّيمنعلا لبق لمعُتسا ام وهو :لوقنمو .ًاملع رمألا لّوأ نم لمعتسا ام وهو ؛لجترم : ىلإ

 .ةلجترم اهّلك اهّنأ ءجاَجَّزلا بهذمو «ةلوقنم اهّلك مالعألا نأ هيوبيس بهذمو .اهريغل

 :عاونأ ةثالث رهو «بّكرم ىلإو «دنهو ديزك درفم ىلإ بيكرّتلاو دارفإلا ثيح نم مسقنيو
 .ةفاحق يبأو هللا دبعك يفاضإو .توصرضحو كبلعبك : يجزمو .هرحن قربك : يدانسإ

 «سوسحم يقيقح دوجو هل صخش ملع :لوالا :نيمسق ىلإ ةلالدلا ثيح نم مسقيو

 مسا وهو «سنج ملع :يِناَّثلا .ًاقلطم ًانييعت هاًمسم نييعت ىلع لدي يذلا ظفللا رهو

 ةقيقحلا دارفأ نم عئاش درف ىلع للدت يتلاو ءلقعلا لخاد يف يتلا ةيلايخلا ةروصلل عوضوم

 ةدعج وبأو . دسألل ماغرضو ةماسأو ثراحلا وبآ :لثم شوحولا ضعب ءامسأ هنمو ةينهّذلا

 .لمجلل بويأ يبأو ءسرفلل ءاضملا يباك ةفيلآلا تاناويحلا ضعب ءامسأ هنمو . بئذلل

 ىلع ناّبصلا ةيشاح .117ص ١ ج حيرصُنلا حرش . 78 4ص © ج هيوبيس باتك رظنأ

 85ص ١ ج ينومشألا

 .ركذملا ظ يف )١(

 ةباصإلا هنع هللا يضر ةفاحُق يبأ نب هللا دبع وهو «قيّدّصلا ركب يبآ ةينك (8)

 .115صاخ

 1*7/ص اج ةباصإلا هنع هللا يضر باّطخلا نب رمع ةينك ( 4 )

 25١ 4ص اج ةباصإلا -هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةينك ( 0 )

 .155ص اج ةباصإلا -ههجو هللا مّرك- بلاط يبأ نب ىلع ةينك (1)
 . 76ص ؟ج ةباصإلا -ههجو هللا مّرك - بلاط يبأ نب يلع ةينك ()
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 هللا يضر ('1( ميس مأ )و 251( نامور مأ)و '(نينمؤملا مآ) :لثم :يناّثلاو
 .-نهنع

 نيزك -هحدَم يأ ىَّمسُملا ةعفري -ملعأ يأس رعشأ ام :بقللاو

 -مهنع هللا يضر - 200( َنْيروُتلا يذ )و 7*2( قورافلا )و 7”2( قيمت )و (*7( نيدباعلا
 .كلذ هبشأ امو «نيّدلا رونو ؛نيّدلا باهشو :نيّدلا ءالعو «نيدلا سمش

 مققاتلا فنأو ةّطبك -هّمذب يأ ىَّسُملا ةّمَضِب -بَقّللا يأ رعشأ ام وأ

 .كلذ هبشأ امو ءشمعأو «عرقأو «روعأو «جرعأو هّمُقو

 اج ماشه نبا ةريس .؟587ص ؟ج ةباصإلا . هلع لوسرلا تاجوز نم ةجوز لكل ةينك )١(
 .١5؟ضص

 ماو «قيدّصلا ركب يبأ ةجوز :ةّيباحص -ةنانك نم- رماع تنب نامور مأ يه :نامور مأ (؟)

 رفغتساو ءاهربق يف لزنف ه1 ماع هني لوسرلا ةايح يف تيَّفرت -مهنع هللا يضر- ةشئاع

 دعس نبا تاقبط . كلوسر يفو كيف نامور مأ تيقل ام كيلع ّْفْخَي مل مهللا :لاقو ءاهل

 .5؟؟ص مج ةباصإلا . 7١ 7ص مج

 ءمالسإلل نيقباسلا عم تملسأ .دلاخ نب ناحلَم تنب ةليَمر وأ ةلهّس يه : ميس مأ (*)
 ءاكرشم ناكو «ةحلط وبأ اهبطخف ءاهجروز اهنع تام .مسجار لقع تاذ ةليلج ةدهاجم

 هعم تدهشو هيي لوسرلا نع ًاثيدح رشع ةعبرأ تور .اهل ًاقادص مالسإلا هيلع تطرتشاف
 ماشه نبا ةريم .754ص مج يربّطلا خيرات . 18ص ؟ج دعس نبا تاقيط . تاوزغلا

 51 4صااج

 ماع ةرّونملا ةنيدملا يف دلو . ةّيمامإلا ةعيشلا دنع ةمئألا عبار ءنيسحلا نب يلع بقل اذه ( 4 )

 ةفيحّصلا يف هعيعدأ تعمُج دقو . ءاعّدلا بدأب رهتشاو «قيقرلا ريرحت ىلع لمع ما

 .١؟"ص ة؛ج دعس نبا تاقبط رظنا .ه5 ماع ةرونملا ةنيدملا يف يِفوُتو .ةّيداجّسلا

 . 5١ص ةج ةباصإلا

 .49١ص ١ ج ةباصإلا -هنع هللا يضر قيدّنصلا ركب يبأ اندّيس بقل (5)

 .7”/ص اج ةباصإلا هنع هللا يضر-رمع اندّيس بقل (1)
 .موشلُك مأو ةيقر هي هللا لوسر يتنبا جوزت هنأل -هنع هللا يضر- نامشثع اندِّيس بقل (7)

 31 4ص اج ةباصإلا



 تك
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 ةراشإلاءامس أ

 «ىّمسملا كلذ ىلإ ةراشإو ىَمسم ىلع لد ام يه :('!(ةراشإلا ءامسأ)

 كلت ىلإ ةراشإلاو ءديز تاذ ىلع اذه ةظفل لدتف ءاذه : دبز ىلإ اقم لوشت

 : ارجو اما وا عفر ناذ ةاّنثملاو رَّكذملا درفملل اذ : يهو . تاّدذلا

 ًاعفر نات : ةاّنثملاو .ه اتو 2")(هتو) هذو ينو يذ : اهنم ظافلا ْثّنْولا درفمللو

 اذه :لثم «”)(هيينثلا) فرح اهقحليو «ءالوأ امهعمجتو . انصاره

 .كاذه :لثم 24!( باطخلا فرح ) اهب لصتيو .ءالؤهو

 كناذو كلت :اذكو .ديعبلل :كلذو «طّسوتملل : كاذو «بيرقلل :اذ :اولاقو

 عطّسوتملل : كانهو .بيرقلا ناكملل انهو «كتلوأو -نوّنلا يتددشم- كناتو

 .اهرسكبو ءاهلا حتف عم نونلا ةددشلا «*!(اًنَه) اذكو . ديعبلل : كلانهو
 قئّلشملا ءاثلا حتفب- 272م )و

 ةراشإلا ءامسأ مسقنتو .هيلإ ةّيسح ةراشإب ًانورفم ًانييعت هلولدم نّبعي مسا :ةراشإلا مسا )١(
 وأ درفم هنأ ةيحان نم «هيلإ راشملا هيف ظحالي نأ بجي مسق :نيمسق ىلإ هيلإ راشملا بسحب

 نأ بجي :مسقو .كلذ لك يف همدعو لقعلاو ثيناَثلاو ريك دَّثلا ةاعارم عم عممج وأ ىّنثم
 نابّصلا ةيشاح رظنا .هطّسوت وأ هدعب وأ هبرق ةيحان نم نكلو ءًاضيأ هيلإ راشملا هيف ظحالي
 8١. ص ؟ج هيوبيس باتك . ١1ص ١ مج ليفع نبا حرش . ١١ص اج ينومشألا ىلع

 ءظ نم تطقس(؟)

 ةرشكل ماللاو فاكلاب نورقملا ىلع اهلوخد عبتميو ؛ةراشإلا مسا ىلع لخدت ءاه يه (*)

 لقاغلا ريغ راعشإ اّمإو ءاهدعب ام ىلإ لفاغلا هيبنت اّمِإ :اهنم دارملا ّنأل كلذب تيمّسو . دئاوُزلا

 . 4١ ؟ص ينابمل فصر ©1507 يناّدلا ىنجلا . 97ص فورحلا . اهدعب ام ةّيمهأ ىلإ

 ةراشإلا نم اهلوحتو ؛ةراشإلا ءامسأ قحلت ءاهتّيفرح يف فالخ الو (ةلماع ريغ فاك يه ( 4 )

 . "ص فورحلا .١4ص ينأدلا ىنجلا رظنا . ديعبلا ىلإ ليقو طّسوتملا ىلإ بيرقلا نم
 َتْنم :حبصتف يناثلا ءات اهقحلت دقو .ماللا دوجو ريغ نم ديعبلا ناكملل ةراشإ مسا (5)

 . 151ص اج ليقع نبا حرش . 41ص اج حيرصُتلا حرش رظنا .ناكم فرظ يهو تنهو
 رظنا .ناكم فرظ يهو همن حبصتف «ةطوبرملا ءاَنلا اهقحلت دقو «ديعبلا ناكملا ىلإ ةراشإ مسا :ْمَث (5)

 .179ص اج ليقع نبا حرش .7١٠ص ١ ج حيرصتلا حرش ١43. ص ١ ج نابصلا ةيشاح



 فيرعُتلا مالب ةفرعملا

 . ةيسنجلا وأ ةّيدهعلا ('0( ضيرعَتلا مالب ) ةفرعملاو

 :ىلاعت هلوق لثم ,ركّذلا يف هقبسب اهُيوحصم َملُع ام يه :ةّيدهعلاف

 وا .404َلوُسرلا وعرف ىصغق ط "1ًلوُو وعرف ىلإ السرأ "است )
 نهذلا يف هراضحتساب وأ .(004 مكديد مكل تلمكأ َمويلا 9» لثم هروضحب

 . قاروتلا يأ 2724 باتكلا ىسوم انيتا دَقَلَو » : لثم

 دارفأ قارغعساو 2"»(لومشل) يهف ةقيقح (لك ) اهتفلخ ْنِإ : ةّيسنجلاو

 يهف «ًازاجم اهتفلخ ْنِإو (*16 ًافيعض ناسنإلا قلخر 9 :ىلاعت هلوقك سدجلا
 .حدملا يف ةغلابم «ًاملاع لجّرلا تنآ :لثم «سدجلا دارفأ صئاصخ قارغتسال

 نايبو) ةّيهاما فيرعتل يهف «ًازاجم الو ةقيقح ال (لكإ اهفلخت مل نإ
 هذه نم يأ 21١14. يح ءيش لك ءاملا نم امَلَعَجو )» : ىلاعت هلوقك .(30( ةقيقحلا
 .2077(ىاملا همسا) ءيش لك نماال ةقيقحلا

 ًاريثك نأ الإ دقك دحاو فرح هنأ ليلخلا ىريو و لصو ةزمه هتزمهو يئانث فرح هَّنأ هيوبيس ىرب (1)

 فيرعتلو ةّيسنجو ةّيدهع :ماسقأ ةثالث وهو . لصولا 'فلأ اهيلع تدي ماللا هنأ نوري نييوحّتلا نم

 . ١7ص ينابما فصر . رص اج ٍبيِْللا ينغم . 146 ص ينادلا ىنجلا رظنا .ةقيقحلا
 .اطخ وهو (انأ) لصألا يف (؟)

 .لمزلا / )©( ٠6

 .لمّرملا / ١5142

  ةدئاملا /؟ عغه)

 .ةرقبلا / 29 (5)

 . لصألا نم تطقس (7)

 .ءاسنلا /4(586)

 . لصألا نم تطقس (1)
 .ءايبنألا /8. ٠١

 .ءظ نم تطقس )١١(



 ةفاضإلاب ةفرعملا
 ةفاضإ -اهّركذ مدقتملا فراعملا عاونآ نم يأ اهنم دبحاو ىلإ فاضملاو

 هذه يف مالغف . يضاقلا مالغو «ماق يذلا مالغو ديز مالغو يمالغ :لثم «ةيونعم
 . ةفرعملا ىلإ هتفاضإب فرعي ةلثمألا

 بارعإلا عاونأ

 يناَّنلاو .عفر :امهدحأ . 0( عارنأ ةعبرأ ) ىلع بارعإلا ل همحر لاقو

 ءامسألا يف نالخدي بصُتلاو عقّرلاف . «"0( مزج ) عبارلاو ٠ رج :كلاّثلاو .بصن
 لعف :موقيو مسا : ديزف . مرقي ن ًاديز إو موقي ديز :لثم «ةعراضملا لاعفألاو
 ءامتيالاب ضتختي راو“ يناّقلا يف بصّنلاو لوألا يف عنّرلا اهلخ د دقو .عراضم

 ىف لخدي الو لاعفألاب ضعي مرطاو , ديرب تررم لم: :لاعفألا ىف لطديالو

 .هرخآ نوكس همزج ةمالعو ْملب موزجم عراضم لعف :ْمُقَيَف .مقي مل :لثم ءامسألا
 ديز: لثم ةّمضلاب اهيف عفّرلا نوكي نأ ,ةعبرألا عاون الا هذه يف لصألاو

 نإ لثم ةحتفلاب اهيف بصّنلا ثوكي نأو . ةّمّضلاِب ناعوفرم : موقيو ٌديزف . .موقي

 ةرسكلاب اهيف رجلا توكي نأو .ةحتفلاب نابوصتم : هوقو اديرف“ مرقي نأ ًاديز

 :لثم نوكّسلاب اهيف ٌمزجلا وكي نآو .ةرسكلاب رورجم : ديزف . ديزب تررم :لثم

 .نوكسلاب موزجم :مقيف .مقي مل

 :ةعبرأ هعارنأو ,رخآلا ةلزنم لزن ام وأ ؛ةملكلا رخآ يف لماعلا هبلجي رّدقم وأ رهاظ رثأ :بارعإلا )١(

 .ٌرجلاو بصُقلاو عفّرلا يهو -فرحلا هبشب ال يذلا نككمتما ملاسسلا درفلل مسالا قحلي ام اهتم

 هذهو .مزجلا وهو لعفلاب صاخ ره اماهتمو . بصُتلاو عفّرلا يهو ؛لعقلاو مسالا قحلي ام اهنمو

 اهّرج ىلعو ةحتفلاب اهبصن ىلعو :ةّمضلاب اهعفر ىلع لدي يتلا يهو .لوصأ تامالع يه
 نبال 45ص وحتلا يف لوصالا رظنا ) -ةكرحلا فذح وهو- نوكسلاب اهمزج ىلعو «ةرسكلاب
 . 74ص ناسحلا تكلا . «ص ١ ج بضتقملا . 70ص ١ ج ةيفاكلا حرش . جارسلا

 نييوحُنتلا نم ًاريشكو ماشه نبا ٌنكلو .بارعإب سيل مزمجلا نأ نييوحُنلا ضعب ىري ( ١١
 .78ص بهذلا روذش حرش رظنا .معّرلا اذه نوفني نييرصبلا



 يدل

 بوصنم َريغو «ةًّمضلاب '(عوفرم) ريغ ءاج يأ- كلذ فالخ ىلع ءاج امو
 ءاج :لثم ."1(ةبايثلا) قيرطبف «نوكّسلاب موزجم ريغو ؛ةرسكلاب رورجم ٌريغو ؛ةحتفلاب
 نع تبان ةحتفلاو .ةرسكلا نع تبان :ءايلاو . ةّمضلا نع تبان : راولاف .دمحأ يبأوخأ

 . نوكّسلا نع ةباين هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم ؛ٌرغتف :ٌزغن مل لثمو .ةرسكلا

 ةبايثلا باوبأ

 : ةبايتلا باوبأ نم لوألا بابلا . باوبأ 250( ةعّبس ) ةبايتلا باوبآو

 ةّنسلا ءامسألا

 .لاملا وذو .كوفو كونهو كومحو كوخأو كوبأ : ىه (؟)(ةّسلا ءامسألا)

 .هومحو هوخأو ديز وبأ اذه : لثم ةًّمضلا نع ةباين واولاب فر نأ :اهمكحو

 عفّرلا لحم يف «بيرقلا رُّكذملا درفملل ةراشإ مسا :اذو .هيبنت فرح :اه :لوقتف

 هّنأل (ةّمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم ربخلاو ,ربخ :وبأو .أدتبم هّنأ ىلع

 فوطعم :هوخأو . فطع فرح :واولاو .هيلإ فاضم :ديزو .ةّنسلا ءامسآلا نم

 . ةمضلا نع ةباين واول هعفر ةمالعو عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو (وبأ) ىلع

 .هلثم :هومحو .هيلإ فاضم :ءاهلأو

 .أطخ وهو (اعوفرم ) لصألا يف )١(
 ةرسكلاو ةحتفلاو ةّمضلا- ركذلا ةقباسلا لوصألا تامالعلا نع ةبئان عورف تامالع يه (؟١

 .ةقحاللا ةباّينلا باربأ يف اهيلع فرععتس عورفلا تامالعو -نوكسلاو

 يهو ةمضلا نع بونت ةثالث «ةرشع يهو) : هحرش يف لوقي ذإ ةرشع اهّنأ يرهزألا ىري (17)

 .نربلا فذحو ءايلاو فلألاو ةرسكلا يهو ؛ةحتفلا نع بونت ةعبرأو . نوثلاو فلاألاو واولا

 يهو ةكرحلا فذح نع بونت ةدحاوو .ءايلاو ةحتفلا :امهو «ةرسكلا نع نابوني نادثاو

 رظنا . ةقّرفعم باوبأ ةعيس يف ةعقاو ةرشعلا هذهو .نوُنلا فذح و؛ ةّلعلا فرح فذح

 .١71ص ١ ج حيرصتلا حرش

 وذو «ميملا هتقراف اذإ مفلاو محلاو .امهيف ديدشتلا زوجيو فيفختلاب خألاو بألا يهو ( 4)

 .كلام نبال 55ص دئاوفلا ليهست رظنا .نهلاو «بحاص ىنعمب



 ّت
 :ىأرف .اهرخآآ ىلإ هاخأو هابآ تيأر :لثم ,ةحتفلا نع ةباين فلآألاب بصنتو

 هبصن ةمالعو بوصنم هي لوعفملاو هب لوعفم : ابآو . لعاف : ءاّتلاو . ضام لعف

 :واولاو .هيلإ فاضم :ءاهلاو . ةّمسلا ءامسآلا نم هَّنأل :ةحتفلا نع ةباين فلآلا

 ىلع فوطعملاو ءبوصنم وهو (هابآ ) ىلع فوطعم :هاخأو ءفطع فرح

 ءامسألا نم هَّنأل) ةحتفلا نع ةباين فلألا ههيصن ةمالعو «بوصنم بوصنملا

 ,200(ةّيسلا

 لعف :رمق .اهرخآ ىلإ هيخأو هيبأب تررم :لثم «ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رجتو

 ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم مسا :هيبآو .رج فرح :ءابلاو . لعاف :ءاتلاو .ضام
 فوطعم :هيخأو . فطع فرح :واولاو .ةّئسلا ءامسألا نم هّنأل ةرسكلا نع

 .ءايلا هرج ةمالعو «رورجم رورجما ىلع فوطعملاو .هيلع

 همحر- فّدصملا هّبني ملو .1"2(ريثك تاكرحلابو لبلق فورح اب نهبارعإو )
 ءامسألا هذه برعُت ال هنأ ملعاو .نييوحتلا نم ريثك الو ءكلذ ىلع -ىلاعت هللا

 تاكرحلاب ةيرعم نوكت ام رثكأو «فورحلاب برعُت امّنُق «ةّيسلا ءامسمألا نأ فّنؤملا ىري )١(

 ةعيرس ةّيئاصحإ تلمع دقو .اهركذ طورشب طبترمو «ئراط فورحلاب بارعإلا نال كلذو
 تدجوق .عمجلاو ةيتنّتلاو دارفإلا تالاح يف خأو بأ يتملكل ميركلا نآرقلا لامعتسال

 اذهو . فورحلاب نيتيرعم ةّرم ( 87 )و .ثاكرحلاب نيعبرعم ةرم ( ١1١١ ) اعلمعتسا اسهّنأ
 «تاكرح اب نيتيرعم ةّرم )١4( اتلمعتسا دقف دارفإلا ةلاح يف اّمأو .فّلؤملا يأر دّيوُي
 تاكرحلاب نيتيرعم امهلامعتسا نأ ىلع لدي ات . فورحلاب نيتيرعم ةرم (/4 ) اتلمعتماو

 . فّلؤملا يأر فلاخي اذهو . مركلا نآرقلا يف فورح اب نيتبرعم امهلامعتسا نمل قأ
 كبأ اذه :لوقعف ؛«تاكرحلاب برعُت ذغيحو ءصّنلا نهلاو محلاو خآلاو بألا يف زرجي
 ةبؤُر لوق ءصقّنلا نمو .كخأو كبأب تررمو كّخأو كَبأ تيأرو .كّنهو كّمحو كُخاو
 ّ ' : يئاطلا متاح نب يدع حدمي

 ملظ امفُْهَنأ ةباشُي نمو مّرَكلا يف يدع ىدتفا هباب

 - لاوحألا يف فلألا نهرخآ مزلي نأ ييأ- نهصفقن نم ىلوأ َنْمِرصُق مملاو خألاو بألاو



 ا
 امك ىّنثُملا بارعإ تبرعأ ْتَيْنُث ولف :ةدرغم نوكت نأ : طورشب الإ فورحلاب
 ناو .عمجلا هيضتقي ام بسحب «بارعإلا اذه ريغ تبرعأ تَعمج وأ .يتايس
 ابأ تيارو .لام ووذو ديز وبأ ينءاج :لثم «تاكرحب ترص ولف «ةرّبكُم نوكت

 . لام يوذو ديز يبأب تررمو .لام يوذو ديز

 تيأرو بأ اذه :لثم «تاكرحب تبرعأ «فَضُت مل ولف ؛:ةفاضم نوكت انأو

 .بأب تررمو «أبأ

 ريغ ىلإ ةفاضإلا نوكت أنأو ءرهاظ سدج مسا ىلإ ةفاضم الإ نوكت الف وذ امآو
 ام ىلع (1>(ًارذعت ) ةردقم تاكرحب تيرعأ مّلكتملا ءاي ىلإ تفيض ولف «مّلكتملا ءاي

 .ضام لعف :ءاج :لوقت . يمحب تررمو يخأ تيآرو «يبأ ينءاج : لثم ءايلا لبق

 اهروهظ نم عنم ءابلا ىلع ةرّدقم ٌةَّمض ةعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو . لعاف : يبأو

 «هب لوعفم :يخأو .لعاف : ءاَنلاو . ضام لعف : ىثرو . هيلإ فاضم :ءايلاو ءرّدعتلا
 .رذعتلا اهروهظ نم عنم ءاخلا ىلع ةرّدقم ةحتف هبصن ةمالعو ءبوصنم لوعفملاو

 هرج ةمالعو ؛ءابلاب رورجم : محو .رج فرح :ءابلاو .لعاف :ءاّثلاو .ضام لعف :رَمو

 . اذه ىلع سقو «ردعتلا ًاهروهظ نم عنم ؛ميملا ىلع ةرّدقم ةرسك

 :ةيؤر لوقك اهيلع ةردقم تاكرحب نبرعيف :ةثالثلا

 اهاتياغ دج يف الب دق 2امهابأ اباو اهابأد

 .لطب ال كاخأ ٌةركم :شدح يبأ لوق هنمو
 .اهيف ةفاضإلا طارتشا ىلإ ةجاح الف «ءايلا ريغل ةفاضإلل ةمزالم يهف :وذ امأ

 .ًتفيضأ وأ 'تدرفأ ءاوس «تاكرحلاب تبرعُأ تيقَبو ءاهقرافت مل إف ءميملا اهقرافت نأ اهطرشف :وف اّمأ
 فلآلا وأ واولا يهو -اهنم ماللا فذح يأ صقتنلا افاضم تلمعتسا اذإ نهلا يف حصفألاو

 اج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح . 9/ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش رظنا .ءايلا وأ

 مج عه ص ؟ج ( 170 ص اج هيوبيس باتك . 77ص ا١ج حيرصتلا حرش .77ص

 حرش .؟ةص اج عمارهلا عمه . 17ص اج فالتخلا لئاسم يف فاصنإلا . :!؟ ص

 .ه5ص ١ ج لصفملا

 ءظ نم تطقس )١(



0 
 هب قحأ امو ىّننملا

 يأ- ؟١!(نيفطاعقللا نع ىنغأو نينثا ) ىلع لد مسا لك : ىتشملاب دارملاو
 ىنغأو نينثا ىلع لد امهنم لك ذإ .نادنهلاو ناديزلا :لثم ءامهل ًاراصتخا نيلئامتملا

 نع اولَّدَع مهّنكلو ءدنهو دنهو ؛ديزو ديز امهيف لصالاو .نيلئامتملا نيفطاعتملا نع
 هّنإف ) نيرمقلا لثم دري ال هّنأل نيلثامتملاب همالك دّيقو .راركّتلاو ليوطُتلا ةهارك كلذ

 رمقو سمش :لاقي ِهّنأل ,نيفطاعتملا نع ىنغأو نينثا ىلع لد انإو ">(ىّنشمب سيل
 . -امهنع هللا يضر- رمعو ركب يبأل «نيرمغعلا : هلثمو . ةلئامملاب ال ةرياغملاب

 ءاج :لغم رَّمْمْصُم ىلإ امهتفاضإ طرش ءاتْلكو الك .2*!(قحلملاب ) دارملاو

 لعف :ءاجف . امهْيلك نيلجُرلاب تررمو ءامهّيَلك نيلجّرلا تيأرو . امّهالك نالجّرلا

 لثم نينثا ىلع لدي ال وهو «ىّندملا ةدايز هرخآ يف نوكت يذلا مسالا ءاذه هلوقب جرخ )١(
 عومجلاو .نامّدّنو «ناركّسو «ناعْوَجو «ناعّبَشو ءنابْعَشو ءَنالْجَر :ةيلاتلا تافّصلا
 ةيشاح رظنأ .نوتلا ىلع ةرهاظ تاكرحب اهبارعإ نوكيو .ناذّرجو نامّلغو نايك :ةيلاّثلا
 . 07ص ١ ج ليقع نبا حرش ةيشاح ./8ى ١ ج ينومشالا ىلع نابصلا

 ا ل ا

 ١٠ص ليهستلا رظنأ . نيرمقك
 ءزاجحلا ةغل يف نيتئنْؤملل نامنئاو . نّيَرّك ذملل نانثا : يمس ع دا عار

 «طورش ريغ نم ًامئاد هبارعإ يف ىّنثلا ىرجم يرحم ةثالقلا هذهو . ميمت ةمغل يف نامنثو
 .اهظفل نم اهل درفم ال ذإ ,نيفطاعتملل ًاراصتخا تسيل اهّنأل اهّمسن ملامثإو
 ىلإ امهتفاضإ ىّنثملا ىرجم اهئارجإ طرشو . اتلكو الك : ةسمانلاو ةعبارلا ناتملكلاو

 ٍذعيح امهبارعإ ناكو . لاح لك ىلع فلألاب ناك رهاظلا ىلإ اتفيضأ نإف .ريمّضلا

 برعلا نمو .--روصقلا درفلا مسالا ةلماعم نالماعي يأ- فلآلا كلت يف ةردقم تاكرحب

 :رعاشلا ل ءاج هيلعو «لاح لك يف روصقملا ةئماعم اهلماعي نم
 انالك ٌريسملا اب دج َّنيح يف يتيطَم هيلإ تدمع ىتقلا معن

 ١ 3 :رقعي ب دوسالا لوقو
 يداوس اقري ماما يِفوُي اممالك َفوُيحلاو َةّيَّملا نإ

 حرش .١1؟5ص اج نأبصلا ةيشاح .150ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش رظنا
 بهذلا روذش حرش .575ص ١ ج فالدخلا لئاسم يف فاصنإلا .”57ص اج حيرصتلا

 . "2ص 7 ج نآرقلا زاجم ١. 5ص رفعي نب دوسالا ناويد . ؛؛ص



 ف
 نع ةباين ) فلألا هعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو .لعاف :نالجّرلاو .ضام

 ين دّكؤملل عبات ديكوتلاو (نالجرلل) ديكوت :امهالكو . ىّنثم هنأل 0( ةّمضلا
 قحلم نال ةّمضلا نع ةباين فلآلا :الك عفر ةمالعو عفّرنأ يف هعبت انهو «بارعإلا

 لوعفم :نيلجّرلاو .لعاف :ءاَنلاو .ضام لعف :ىئرو .هيلإ فاضم :امهو . ىنئملاب
 : ليو قم دلال يقل نع لاين ءانل هضم قويسنا رمل واب

 قحلم هّنآل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ٌةمالعو ءبصّتلا يف نيلجّرلل عبات ديكوت

 .رج فرح :ءابلاو . لعاق :ءاَّنَلاو . ضام لعف :رمو .هيلإ فاضم :امهو . ىّنملاب

 :امهّيلكو . ىّنثم هّنأل ةرسكلا نع ةباين ايلا هرج ةمالعو رورجم مسا :نيلجُرلاو

 قحلم هّنأل «ةرسكلا نع ةباين ءايلا هّرج ةمالعو رجلا يف نيلجّرلل عبات ديكوت
 «ءروصقملا مسالا بارعإ ابرعأ رَهظُم ىلإ افيضُأأ نإف .هيلإ فاضم :امهو . ىّنئملاب

 , "0(ًارذعت ) فلألا ىلع ةرّدقم تاكرحب

 امهّنأ الإ :نينثا ىلع الد انإو امهّنأل ')(ةقيقح ىّنْثم اسيل ) : تاتنثاو نانثاو

 تااييمكسشو ةيئاو نقا ؛ لاقث ال ذإ ,قيفطامتلل نع © اينيب ئتسُي و مل
 :لثم .«*)(ةَّمضلا نع ةباين فلألاب عفرُت ) نأ : -ناتنثاو نامثاو اتلكو الكو ىّنثملا

 ءظ نم تطقس ١١(

 .ًاريدقت ظ يف (؟)
 .ةئثا الو نثا :لاقي الف ءامهظفل نم امهل درفم ال امهّنأل ىّئثملاب ناقحلم امهّنِإ ( 5 )

 0 * 2 , نع اينغتسي ظ يف (4)

 وه ءأرجو ًابْصُن ءايلاو ًاعْقَر فلألاب نانوكي هب قحلملاو ىّنثملا ّنأ نم فّلؤملا هركذ ام (ه)

 ةنانك :مهو برعلا نم نكلو . نييوحُنلا روهمج هيلع امو «برعلا ةغل يف روهشملا
 «ةرذُعو نادمهو معْنَخو ٍلئاو نب ركب ةعببر نم نوطبو «ربنعلا ينبو ءبعك نب ثراحلبو
 نالجرلا ءاج :لوقنف ارجو ًابصنو ًاعفر ًاقلطم فلألاب هب قحلملاو ىّنثملا لعجي نم
 هلوق تاجيرخت دحأ هيلعو .امهالك نالجرلاب تررمو ءامهالك نالجرلا تيأرو ءامهالك

 ماشه نبا اهدروأ ىرخأ ةريثك تاجيرخت اهلو .هط/ ++ 4 نارحاَسَل ناذه نإ 9 : ىلاعت
 - : هلي هلوق درو ةغّنلا هذه ىلعو .اهدعب امو ؛هص بهّذلا روذش حرش يف



 حك
 .ةًّمضلا نع ةباين فلألاب تعفُر هذهف .0١2(تاتنثاو نانثاو) امهالك نالجّرلا ءاج
 ملام ىلع سّقيِلو رظْنُيلف) ءانه هلحم ناكو .اذه لبق بارعإلا مدقت دقو

 .20ركأدي

 امهّيَلك نيلجُرلا تيأر :لثم «ةرسكلاو ةحعفلا نع ةباين ءايلاب رجُيو بصتيو
 امهيلك نيلجّرلاب تررمو .ةحتفلا نع ةباين ءايلاب ةبوصنم هذهف .نيتنثاو نينثاو
 . ةرسكلا نع ةباين ءايلاب ترجف .نيتنثاو نينثاو

 ملاّسلا ركذملا عمج

 (نوديزك) -عمجلل ةفص «ميملا مضب- «؟!(مئاّسلا رّكذملا عمج )و

 ّقحْل عمُج اذإ ِهّنأل .عمجلا يف رييغّتلا نم هدحاو ةمالسل ًأملاس يّمّسو «( نومئاق )و

 ةيفاك ىلع يضّرلا حرش .اهدعب امو ؛هص بهذلا روذش حرش رظنا (مَلْيَل يف نارثو ال)
 ا١ج فالنلا لئاسم يف فاصنإلا .١؟ص دئاوفلا ليهست . 1١١ ص ؟ ج بجاحلا نبا

 ١ .١8ص اج ينومشالا ىلع نابصلا ةيشاح .55*ص

 )١( ناتنباو نائباو ظ يف .

 اذإ هنأ :ةلأسملا هذه ةصالُخو ؛(ةأرماو ؤرماو) (ةئباو نبا) ةينغت ةلأسم فلؤملا ركذي مل (؟)
 :ةنبأو نبا ةينثت يف لاقيف هيلعو «ثّنؤملا نود رك ذملل ةبلغلاف ةداملا تدَحّناو سنجلا فلتخا
 :ةلْجّرو لُجر ةيئثت يفو .نايعف :ةاتفو ىتف ةيدثت يفو .ناؤرما :ةأرماو ئرما يفو .نانبا

 ةرقبر روث يف زوجي الو ةفلتخم ةداملا ّنأل ةارماو لجر ةينثت يف نالُجر :زوجي الو نالجر
 . 57ص اج ليهستلا حرش .١٠٠ص دئارفلا ليهست رظنا , ناعّبَص ذشو ؛كلذك ناروث

 :طورش ٌةعبرأ تافصلاو ءامسألا نم املاس ارك ذم ًاعمج عمجي ام لك يف طرتشُي (7)

 نم كلذ ريغو «ةمألعو «ةحلط وحن ًاملاس ًارُكذم ًاعمج عمجي الف «ثيناتلا ءات نم ولخلا :ًالوأ
 يذلا مسالا نأ وريف نويفوكلا اّمأ «نييرصبلا بهذم اذه . ثينأتلا ءاتب ةموتتلا ءامسألا

 :ةحلط :وحن كلذو ءنوُثلاو واولاب عمجُي نأ زوجي الُجَر هب َتْيَّمس اذإ ثينات ءات هرخآ
 . ١4ص اج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا . توحلطا

 :وحن ثّؤلا ةفص الو ءبديز : وحن ْثْنل ملع عمجا اذه عمجُي الف « رُكَذمل نوكي نأ :ًايناث
 -  ؛ثينأتلا ءات نم ةيلاخ ؛لقاع رْكذمل ةفص نوكت نأ ةغّصلا يف طرشي ذإ .ضئاح



 ةلاح يف اهلبق ام روسكم (ءايو) عفّرلا ةلاح يف اهلبق ام مومضم (واو) هّرخآ
 هدحاو ناك نإف .هنم رثكأ هعم لأ ىلع لدتل ةحوتفم نونو «رجلاو بسعّتلا

 ًاروصقم ناك نإو .نوضاق :لاقيف هعمج يف هؤاي ْتِفذُح يضاقلاك ًاصوقنم
 . نوَفطصم لايف ءًاحوتفم اهلبق ام يقبو ءدعمج يف ثلا تفدُح ؛ىفطصملاك

 امو نيعستو نيرشعك -مِلاّسلا رّكذملا عمج يف يأ 7١2(هب قحلأ امو
 .اهظفل نم اهل دحاو ال اهّنأل ءامهنيب

 ْثنؤملاو رك ذملا هيف يوتسي اّمث الو ءىلّْمُك نالْعُف باب نم الو ,ءالعف لعفأ باب نم تسيل
 يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .كلذ فالخ نوري نييفوكلا ّنكلو .حيرجو روبص :لشم

 . 15ص ال ج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .  ءص اج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا

 (قباس )و .سرفل مسا (قحال) وحن عمجلا اذه عمجي الف ؛لقاع رّكذمل ًاملع نوكي أنأ :ًاثلاث

 . بلكلل املع ( قشاو )و . سرفل ةفص
 وحن يدانسإلا بكرملا عمجي الف ءًاّيجزم الو ًايدانسإ ًابيكرت بكرم ريغ ملعلا هنوكي نأ :ًاعبار

 . (هيوبيس ) وحنو ( بركيدعم ) :وحن يجزملا بّكرملا الو .اقافتا املع ( هرحن قرب )
 نوهيوبيس ؛هيف نولوقيف هيوب متُخ ام ةصاخبو ءاقلطم هعمج زاوج وريف «نويفوكلا اّمأ

 حرش 7١. ص اج حيرصُتلا حرش رظنا .هل غّْوسم ال فّلكت وهو ؛هيو فذحب نوبيس وأ
 رارسأ . ؛ ءص اج فالتخلا لئاسم يف فاصنإلا . 15ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضّرلا
 . 88ص اج ينومشألا ىلع َاَّبصلا ةيشاح . هدر ةّيبرعلا
 يهو «حيحصت عرمج تسيلو «فورحلاب تيرعأ «عاونأ ٌةعبرأ ملاسلا رك ذملا عمجب قحلأ )١(

 ريغ ىلع وذ عمج ليقو .(وذ ) عمج مسا يهو ؛باحصأ ىنعمب ولوأ : لثم عومج ءامسأ :ًالوأ

 .نيعسّنلا ىلإ دوقعلا رئاسو ؛هبابو نورشعو .ملاع عمج مما :نوملاعو . ةظفل

 نإ ذإ نبا عممج - ( نوني ) يهو فورحلاب تبرعأو ؛دحاولا ءانب اهيف رّيغت ريسكت عومج : ًايناث

 تف يئالث لك وهو «هبايو نونم مان ضر نونبا ملاَس !ا رك ذملا عمج هع ب سايق

 -نامهبلاو بذكلا يأ- نيضعو ةضع وحن رسك كي ملو «شينأتلا ءاهب اهنع ضّوُعو مال

 . ةّلزو ةدع يف عمجلا اذه زوجي الو -تاعاسج يا- نيبو ةبثو . . نيزعو ةّرعو

 (نولباواو نولهأ ) ك «ةفّصلاو مسالا يف ةفلاسلا طورّشلا فوتست مل حيحصت عومج :ًاقلاث

 - .رطحلا وهو لقاع ريغل لباو ّنألو ؛نيتفص الو نيملع اسيل ًالباوو ًالهآ ند



 ا
 واولاب مقر اذا ءهب قحلأ امو «ملانسلا رْكذملا عمج نم لك ٍمْلكُح يأ ءهّمْكَحو

 «عوفرم ادتبملاو ءادتبم :نوديزلاف .ٌلجر نورشع نوديزلا :لثم ,ةَّمضلا نع ةباين
 ربخلاو ءريخ :نورشعو .ملاس رّكّذم عمج هّنأل ةّمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو

 . ملاّتسلا رَّكّذملا عمجب قحلم هّنأل ةّمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو جوفرم

 .زييمّتلا ىلع بوصنم :ًالجرو

 نيرشع نيديزلا تننظ لثم «ةرسكلاو ةحتفلا نع ةباين ءايلاب رجيو بصنُيو

 لوعفم :نيديزلاو .ربخو ًادتبم امهلصأ نيلوعفم بصْنُي ضام لعف :نظن .ًالّجر
 ءايلا امهبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفللاو . يناثلا لوعفملا :نيرشعو .لّوألا ّنظ

 تررمو .هب قحلم يناّثلاو ءملاس رّكذم عمج لّزألا نال ,ةحتفلا نع ةباين

 .رج فرح :ءابلاو .لعاف :ءاَّلاو .ضام لعف :رمف .207(نيرشعلابو ) نيديزلاب
 .ملاس رَّكذم عمج هّنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هّرج ةمالعو رورجم :نيديزلاو

 «رورسجسم :وهو «نيديزلا ىلع فوطعم :نيرشعلاو .فطع فرح :واولاو

 رُكذملا عمجب قحلم هّنآل «ءايلا هرج ةمالعو «رورجم رورجم ا ىلع فوطعللاو
 . ملاسلا

 هب ىَّمسُم ؛نوديز وحن هب قحلأ أممو «طورُشلا يفوعسملا عمجلا اذه هب يمس ام :ًاعبار

 يف نيلسغ ىرجم بارعإلا يف يرجي نأ .هب ىَّمسملا عوُنلا اذه يف زوجيو .نوِمّلعو
 نكي مل نإ ةنونم نوُتلا ىلع ثالَّئلا تاكرحلاب بارعإلاو . ثالغلا تالاحلا يف ءايلا موت

 يف فاصنإلا . 84ص اج عماوهلا عمه رظنا .فرصني الام بارعإ برعُيف ءًايمجعأ

 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش . ١4ص اج نابصلا ةيشاح . 48ص اج فالدلا لئاسم

 01 4صاخاجل

 .نيرشعلاو ظ يف )١(



 ملاّسلا ثّنؤملا عمج
 هّنأل الاس يِّمُسو 0١2(عمجلل ةفص ميملا عضب )- ُملاَّسسلا ثّدؤملا عمج
 :دنه ىف لوقت امك ءاتو فلأ هرخآ قحل عمج اذإ ِهَّنأل ")(هدحاو ءانب هيف ملسي )

 «ثينأتلا ءاتب ًامتعخم هدحاو ناك ّْنِإ نكل ؛هعمج يف ريغت ام «دنهف ؛«تادنه

 .ظ نم تطقس )١(

 ىنعملاو ءاَّنلاب وأ ءتادنهك طقف ىنعملاب ًاعّنْؤم عمجلا اذه ىَّمسُم نوكي نأ نيب قرفال (؟)

 ةدودمملا وأ «تايلبحك ةروصقملا فلألاب وأ ؛تاحلطك ىنعملا نود ءاَّثلاب وأ «تامطافك

 هدحاو ةينب نوكت نأ نيب قرف الو . تالبطصاك ًارّكذم هاَّمسُم نوكي وأ .تاوارحصك

 سيلو .تاوارحصو ءارحصو «تايلبُحو ىلبحك تريغت وأ تامخحضو ةمخضك ةملاس

 تاومأو تايبأ هنم سيلو ءلصأ نع ةبلقنم اهيف فلألا نأل «ةاعذو ةانبو ةاضُق هنم

 . ةّيلصأ نأل «,تاوصأو

 نوينوكلا رّوجو .ًابارعإ ةرسكلاب رجُيو بصنُيو ةّمضلاب عفرُي نأ ءعمجلا اذه مكحو
 «تارخآو تانبو ؛ماللا فوذحم هلال «تاّثو تاغُنب او دهشتساو ءًاقلطم ةحتفلاب هبصن
 وأ ًاقلطم ْثّنؤمل ًاملع ناك ام :نيتديزملا ِءاّعلاو فئألاب عمجلا نم درّطملاو . ةّيلصأ هءات نأل
 وأ اّتلاب ًانورقم رُكذمل ًاملع وأ «تايلضُم وحن ليضفُتلا ىلع ةّلاد وأ «ءاَّنلاب ةتورقم هل ةفص
 .تامهيردك ةرّغصم وأ ء«تايسار لابجك لقاع ريغ رٌكَذمل ةفص

 هل دحإو ال «تاوذ ىنعمب عمج مساوهو :تالوأ :امهدحأ :نائيش عمجلا اذهب قحلملا

 هلوق يف امك ةرسكلاب بصنت يهو .ةبحاص ىنعمب «تاذ ىنعلا يف هدحاوو ؛هظفل نم

 ار .قالطلا/ لمح تالوأ َّنُك نإوإط : ىلاعت
 الا «هبارعإ يف فلُتخاو ؛تاعُرْذأَو تافّرَع وحن هب قحأ

 ايو ؛عمجلا كلذ نم هب يمس ام :

 ناك امك ةرسكلاب بصنُي نأ :لَّو

 تررمو تاعّرفأ تيأرو ؛تاعرذأ هذه :وحن «نيونتلا هنم فذحُي الو هب ةيمسّتلا لبق

 ةرسكلاب رجيو بصنُيو ؛ةّمضلاب عفري نأ :يناّثلاو .روهمجلا بهذم وه اذهو «تاعرذاب
 نيونّتلا هنم فذحيو ةحتفلاب رجيو بصنُيو ةّمضلاب عفرُي نأ :ثلاّثلا .نيودّشلا هنم لازُيو

 اج ناَّبصلا ةيشاح . 174ص اج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش رظنا . فرصني الام بارعإك
 رارسأ. 57ص اج فالقخلا لئاسم يف فاصنإلا . ١٠ص اج حيرصُملا حرش .85ص

 . 57ص ةّيبرعلا



 ل
 عمج يف لوقعف .١2)(ثينأت يتمالع نيب عمجي الثل) هعمج يف تفذح

 ةرسكلاب بصنُيو ءلصألا ىلع ةّمضلاب عفرُي نأ همكحو .تاملسم :ةملسم

 .لعاف :ءاتلاو .ضام لعف :ىأر . تاملسم تيأر :لثم ,ةحتفلا نع ةباين

 نع ةباين هرخآ رسك هبصن ةمالعو ,بوصنم «هب لوعفملاو هب لوعفم : تاملسلاو
 .2204 قحلاب ضرألاو 2">(تاوامّسلا) هللا قَلَخو ظ :ىلاعت هللا لاقو .ةحتفلا

 .249( تادنهلاب تررم : لثم لصآلا ىلع ) ةرسكلاب رجّتو

 فرصني ال يذّنامسالا

 ريغب «لصآلا ىلع ةّمضلاب عفري نأ 0( فرمبي ال يذلا مسالا) مكح
 :لثم نيونت هلخدي الو ءلصألا ىلع ةحتفلاب بصنيو ءدمحأ ءاج :لثم «نيونت

 تررم لثم «ةرسكلا نع ةباين نيونت ريغ نم ةحقفلاب رجُيو .دمحأ تيأر
 ال هّنأل ,ةرسكلا نع ةباين هرخآ حتف هرج ةمالعو «رورجم مسا : دمحأف .دمحأب

 .ظ نم تطقس )١(
 برعأ ةغالبلا رارسأ هباتك يف رهاقلا دبع نأ ماشه نبال ينغملاو حيرصُتلا حرش يف درو )١(

 ةتحب ةّيقطنم ةّيمالك ثاحبأ ىلع هانبم ّنأل ,ئطاخ يأر اذهو . ًاقلطم ًالوفم (تاوامسلا)

 عمجم ةّلجم رظنا .نايبلا ملع ةقيقحو هرحّنلا ملع ةقيقح نيب قيرفتلا مدع ىلع دمععت
 روتكدلل قلطملا لوعفملا يف يأر ناونعب . 18ص م١138 414 217 ددعلا ةيبرعلا ةغّللا
 .داوع دمحم

 .ةيئاجلا/ 5؟ ع5

 .ظ نم تطقس (4)
 وه فرّصلا ّنَأِل -نودي ال يذّلا مسالا يأ- لعفلا هيشأ ام وه : فرّتصلا نم عونمملا مسالا ( 0 )

 ةيلاقملا نيونت هيلع لخدي نكلو . ًاعم نيوّلاو رجلا وه : فرّصلا :ليقو «نيوبّتلا

 .9/ص ؟ج ينومشألا ىلع نابّصلا ةيشاح : يف ًالصفم عوضوملا اذه رظنا .ضيوعتلاو

 ىلع شيعي نبا حرش 74ص ١ ج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش . ؟١هص رحنلا يف لمجلا
 - 4811ص ؟ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا .١78ص دج خيرصتلا حرش .8ص لّصفملا
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 :امْفَّضُي ملام «ةرسكلا نع ةباين هرخآ حتف هرج ةمالعو ًارورجم ىقسيو

 فيضأ نِإف ؛هتفاضإ مدع ةّددُم ةحتفلاب فرصني الام -رجُي يأ -ةّيردصم ةّيفرظ

 انَقَلَخ دقل » : ىلاعت هللا لاقو .مكلضفأب تررم :لثم ؛لصألا ىلع ةرسكلاب رج

 ال ام رجُي يأ 2')(ماللاو فلألاب ) نرقُي ملام وأ .©204 مجوَقَت نسحأ يف ناسنإلا

 «لصألا ىلع ةرسكلاب رج اهب ُنِرُق نإف -لاب هتارعقا مدع ةّدم ةحتفلاب فرصني

 .لضفألاب تررم لثم

 يأ- مهُضعب اهعمج ؛حصألا ىلع 20( عست ) فرّصلا نم ةعناملا للعلاو
 :24)(لاقف ) نيتيب يف -نييوحنلا

 بيرقت لرقلا اذهو لعف نزوو فل, اهلبق نم ةدئاز نونلاو

 :وهو فّنصملا هركذي مل تيب «نيعيبلا نيذه لبقو

 ءعر ةّقرعمو ثينأتو فصوو لدع

 بيوصَت فّرّصلل امف مسا يف ناتنث_..-_تعمتجا امّلُك عمت فّرملا عناوم

 :0"2(لاقف ) درفم تبي يف مهضعب اهعمجو

 المك دق فصولاف ةمجع دزو بكر ةفرمعمب ثّنأ ًالداع نزو عّمجا

 .نيتلا/ ؛ عاج

 . لصألا نم تطقس (1)

 . ةعست لصألا يف (5)

 .1١7ص اج ينومشألا ىلع ناّبصلا ةيشاح رظنا ( 4 )

 .84ص اج حيرصتلا حرش رظنا (ه)



 ف
 عنُم «نيتيبلا يف ةروكذملا عستلا للعلا هذه نم ناتّلع مسالا يف عمتجا ىتمف

 هّنأل 200(لادَملا )و ةّيملعلل فرّتصلا نم عم دقف ءرمع :لغم فرّصلا '7(نم)

 يظفُللا ثيناّثلل :ةحلطو .لعفلا نزوو فصولل دمحأو .ًاريدقت رماع نع لودعم
 ةِّيملعلاو ةمجعلل : ميهاربو ٠ ةّيملعلاو يونعملا ثيناتلل : بئيزو .ةّيملعلاو

 نوثلاو فلألل :تارمعو .ةّيملعلاو بيكرَّلل :كبلعبو ترمرضحو بركيدعمو
 نزول ) رمحاو 220( فصولاو نيتدئاَرلا نوُنلاو فلالل ناركسو ةّيملعلاو ) نيت دئاَّرلا
 290( ةّيملعلاو لعفلا

 نوتّلع ماقم اهنم ةدحاو لك موقت 2**(ناتلع) (عسّنلا للعلا يأ) اهيفو
 ثينأتلا يفلأ ّنأل ,ءارمحك ةدودمملاو «ىلبحَك ةررصقملا تيِناَّثلا فلأ امهو
 . ىرخأ ةّلع ةلرنمب ًامزال هنوكو «ةَّلع تيِناّتلاف .هنع ناّكفنت ال ًاموزل مسالا نامزلت

 .ظانم تطقس )١(

 ال نأ طرشب :يلصألا ىنعملا ءاقب عم ىرخأ ىلإ ةّيظفل ةلاح نم مسالا ليومت وه :لادَعلا (؟)
 روص هلو .مالعألاو تافّصلا يف نوكيو «ةدايزل وأ فيفخعل وم بلقل ليوحُتلا نوكي

 لوقن نأ ىرأ يّنكلو لَمْفَمو ءلاعُم هروص نمو ؛لعاذ نع لودعملا لَمُق اهرهشأ ؛ةدّادعتم
 يف ضوخلا نود لَعْفَم وأ لَمْ وأ لاعُم ةغيصو ةّيملعلل هَّنِإ عنملا ببس يف بارعلا دنع

 .؟١١5ص اج حيرصتلا حرش . 75ص وحنلا يف لمجلا رظنا . لدعلا

 .ظانم تطقس (8)

 ةفص اهّنأ فرصلا نم اهعنم ببس ّنكلو . لعفلا نزو ىلع ًاملع (رمحأ) فلؤملا دلع (4)
 روحأو دوسأو ضيبأو رضخأ اهلشمو الا لبقت ملو ءالعف اهئّنؤمو لعفأ نزو ىلع ةّيلصأ
 ؟ج ناَّبصلا ةيشاح .؟١١ ص الج حيرصُتلا حرش .؟8١ص وحنلا يف لمجلا رظنا .جرعأو

 . 5١ص اج فامصنإلا . 5 88ص

 ةركن عقو ءاوسو ودود ران اكاكوق مقم يأ ًاقلطم ث ينأت فلأ هيفام :امهادحإ ( ه)

 ىحرجك ًاعمج وأ ءًادرفم ًامسا وأ ءايركزو ىوضرك ةفرعم وأ ءارحصو ىرك ذك

 نبا حرش رظنا . ليعافمو لعافمل نزاوملا عمجلا : يناَّلاو .ءارمحو ىلّبُحك ةفص وأ ءءابصنأو
 0 ؟ج عماوهلا عمه .757ص ؟ج ليقع



 هلل
 هنوكو ةَّلع عمجلاف .20(هنزو ىلع هل درفم ال) فرصني ال يذلا عمجلاو

 يف هل ريظن ال يذلا عمجلا يأ- وهو .ىرخأ ةّلع ةلزنمب ةغيّنملا هذه ىلع

 :لثم 2)(امهلوأ حتفب ) ليعافُم وأ لعافم نزو ىلع نوكت ةملك لك : -داحآلا

 .ليدانقو دجاسمو ريئاندو مهارد

 عمج لك ىلإ اذهب فّئصملا راشآو .فرصنمف هلوأ مضب : قدارُس لثم اّمآو

 فرصنم :ةلقايص «نكاس ةئالّثلا طسوأ (2")(ةثالث ) وأ نافرح اهدعب فلآ هنلاث

 29 (ةثالثلا طسوأ كرحتل)

 :لثم «فرصنت ال مالسلا مهيلع- 0*2(ءايبنألا ءامسأز عيمجو

 مهيلع- بويأو ىسيعو ىسومو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ
 دري القل بوصأ ناكل ءامسأ ةعبس الإ :لاق ول ءامسأ ةتس الإ مالّسلا

 مهتردو جيباصمو دجاسمك يهانتملا عمجلا يأ- ليعافم وأ لعافمل نزاوملا عمجلا وه )١(
 .5 5١ص الج ينومشألا حرش .؟١ 5ص وحُنلا يف لمجلا رظنا . -ريناندو

 ,.ظنم تطقس(؟ )

 . لصألا نم تطقس (*)

 وحن هّدْشم فرح وأ ؛ةثالث وأ نافرح اهدعبو فلأ هفورح ثلاث ِحّمَج لك : فرصني الام (4)
 وحن ةركذلا يف فرصني هّنإف ثيناعلا ( ءاه) هرخآ يف ناك ام الإ «باودو ريئاندو دجاسم

 .715ص وحلا يف لمجلا رظنا .هرخآ ىلإ .ةرقابعو ةفرايصو ةكئالمو ةحجاحجو ةلقايص
 57107 ص اج ليقع نبا حرش

 ىلع ًادئاز نوكي نر ؛مهتغل يف ًاملع نوكي نأ هطرشو «يمجعألا ملعلا فرصني ال امم ( 0)

 همدعو فرّصلا «ناهجولا زاج طسولا نكاس ؛فرحأ ةثالث ىلع ناك ّنإف ,فرحأ ةثالت

 ناك اذإ اّمأ .بيعُش لثم «ريغصتلا ءاي هفورح دحأو ًاّيعابر ناك اذإو .دوهو طرلو حون لثم

 ةيفاكلا حرش رظنا -ثنؤمل ًاملع-رّحَسو رّّشو رَقَس لثم فرصني ال هَنإف طسولا كّرحتم
 اج حيرصُتلا حرش 77١. ص لمجلا . 57. ص دج ينومشألا حرش . 417 صالج يضرلل
 , 750 ص مرج بضتقم لا . 775 ص



 هلا دس ك0

 درفم تيب يف -مالّسلا مهيلع- ةاحّتلا دحأ مهعمجو .2)"ثيشرو
 ْ :(0(لاقف)

 ادّمحم يبلاو اطولو ادوهو ١ احلاصو احون مثابيعش ركذت

 .داريإلا مفترال ًادّمحم ًاثيش مث :لاق ول

 دّمحمو ٍبيعشو حلاصو دوه :ةعبرأ الإ ةّيمجعأ ءايبنألا ءامسأ عيمجو

 .227(ماشه نبا اهيلع هّبن) امك مَّلسو مهيلع هللا ىَّلص-

 ةسمخلا ةلثمألا

 عراضم لعف لك يهو ,ةسمخلا لاعفألاب ًاضيأ اهنع رّبعيو «ةسمدلا ةلئمآلا
 ةعامج يأ- ةعامج واو هب لصٌنا وأ «نيبطاخم وأ اناك نيبئاغ نيئثا فلأ هب لصٌنا

 َرَكَذ مُث . ةبطاخلا ةدّنؤملا ءاي هب لصُتا وأ ءنيبطاخم وأ اوناك نيبئاغ .-روكذلا

 نينثالا فلأ هب لصّتملا عراضملل لاثم اذهف .نالّعْفي ناديزلا :وحن لاقف اهتلثمأ

 لصٌُمملا عراضملل لاثم :لّوألاف .نالعفت ناتارملاو .نالعفت امتنأ :وحنو .نيبئاغلا

 نيتنثالا فلأ هب لصُتملا عراضملل لاغم : يناَثلاو .نيبطافملا نينثالا فلأ هب

 روكذلا ةعامج واو هب لصُتملا عراضملل لاثم .نولعفي نوديزلا :وحنو .نيّئبئاغلا

 روكذلا ةعامج واو هب لصتملا عراضملل لاثم .نولعفت متنأ :وحنو .نيبئاغلا

 سقو . ةبطاخما ةَّنؤملا ءاي هب لِصُتملا عراضمنل لاثم .نيلعفت تنأ وحنو . نيبطاختا

 فرع مدآ نأ مدقلا دهعلا يف ف ءاجو -مالّسلا مهيلع-- ءاوحو مدآ ءانبأ ثلاث وه : تيش(١)

 نع ًاضوع رخآ ًالسن يل عضو دق َهَللَذإ د: :ةلئاف ًائيش همسا تعد ًاببا هل تدلوف هتأرمأ

 ملص -ميدقلا دهعلا- سدقملا باتكلا رظنا .مدآ هدلاو هبش ىلع ثيش ناكر . ليباه

 عبارلا ح -احصإلا

 .,؟ا خص +١ ينومشألا ىلع نَّصلا ةيشاح رظنا (1)

 . 40 4ص بهّذذلا روذش حرش رظنا (7)



 نا
 ىلإ نامانيو نادعقيو ناموقي : لثم هطباض هاضتقا امك اهنزاو ام ةلثمالا هذه ىلع

 .كالعفي وحن :هلوقب فّنصلا راشأ اذهلو ءكلذ هبشأ امو ءاهرخآ

 نع ةباين 20(نوُنلا تويفب عفرُت نأ) -ةسمخلا ةلثمالا يأ- اهمكحو

 ةعفر:ةخالعو عوقرم آدتبملاو .ادتبم :ناديزلاف .نالعفي ناديزلا :لقم ةّمضلا

 بصان نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف : نالعفيو . ىّننم هَّنأل ةّمضلا نع ةباين فلأ

 لصّتم ريمض : فلألاو . ةّمضلا نع ةباين نوُثلا توبث هعفر ةمالعو «مزاجو

 لحم يف :نالعفي ةلمجو ؛7”2( لعاف) هنأ ىلع عفر لحم يف نّيبئاغلا نّيئثالل
 ىّنئملل لصفنم ريمض :امتنآف :نالعفت امتنآو .(ناديزلا) ربخ اهّنأ ىلع عفّرلا

 :فلألاو .مّدَمت امك هيف لوقت :نالعفتو .أدتبم هنأ ىلع عفّرلا لحم يف بطاخما
 :نوديزلاف :نولعفي نوديزلاو . مدقت امك ىقابلاو .بطاخلا ىّنملل لصّنم ريمض

 .ملاس رٌكذم عمج هّنأل «ةّمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم دتبملاو . أدتبم

 رك ذملا عمجلل لصّتم ريمض :واولا :لوقت كّنأ الإ . مادقت امك لوقت :نولعفيو

 لصفنم ريمض :متنأف .نولعفت متنآو) .لعاف هّنأ ىلع عفّرلا لحم يف بئاغلا

 امك بارعإلا يقابو 250(ادعبم هَّنأ ىلع عفّرلا لحم يف بطال رك ذملا عمجلل

 . لاثملا اذه يف بطاخما عمجلل واولا نأ الإ . مّدقت

 هنأ ىلع عفّرلا لحم يف ةبطاخملل لصفنم ريمض :تنأف :نيلعفت تنأو

 لصّتم ريمض : ءايلا :لوقت + كنا الإ عمدقت امك هيف لوقت : نيلعفتو .ادتيم

 .لعاف هنأ ىلع عفّرلا لحم يف ةبطاخملل

 ؛ةسمخلا لاعفألا يف ةبطاخلا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نيئثالا فلأ دعب ةدوجوملا ن نوثلا يه )١(

 . بارعإلا نونب ىَّمسُتو

 ءايلاو نلألا َّنِإ : لئاقلا فيعّضلا يأرلل ًافالخ ,ةاحّتلا روهمج دنع دئاّسلا يارا وه اذه (؟)

 اج ةيفاكلا ىلع يضُرلا حرش رظنا .ئيط ةغل يف امك رئامض تسيلو ؛فورح واولاو
 . 85ص الج حيرصتلا حرش . 8١ص

 . لصألا نم تطقس (*)



 سس
 اند

 .العفي نل ناديزلا :لثم «ةحتفلا نع ةباين 0( نوتلا فذحب) بصنيو
 لعف :العفيو . بصنو ىفن فرح :نلو .مدقت امك هيف لقف .أدتبم :ناديزلاف

 :فلآلاو .ةحعفلا نع ةباين نوُنلا فذح هبصن ةمالعو «نلب بوصنم عراضم

 يقابلا بارعإو .لعاف هنأ ىلع عفر لحم يف بئاغلا 2")( ىَّتْثملل ) لصتم ريمض

 .اولعفت نل معنأو .اولعفي نل نوديزلاو .العفت نلامتنأ :لوقتو .مدقت امك

 فذح اهبصن ةمالعو «نلب ةيوصنم ةعراضم لاعفأ اهلك هذهف ءيلعفت نل تنأو

 بارعإ نم كيلع ّففْخََي مل مّدقت ام بارعإ تمهف اذإو .ةحتفلا نع ةباين نوّتلا

 .سقو مهفاف .ءيش هذه
8 4 3 00 1 

 مل امعتأو . العفي مل ناديزلا : لثم لام فوكس نع ايا قوعلا فاي مزجتو

 لاعفأ اهلك هذهف . يلعفت مل تنأو . اولعفت مل متنأو . اولعفي مل نوديّرلاو .

 وا ا ضل رج ةساحو بة راش

 :ىلاعت هلوقك مزاجلا وأ بصّنلل ًابرجو فذحُنو ( بارعإلا) عفرلا نون ى مست نوثلا هذه )١1(
 وأ بصان ريغل فذحُت دقو . نارمص ىلآ/ 8٠ 4 َوُبحُن مم اوقفنُت تح رس اوُناََت نأ 9
 .ةلبقُثلا ديكوّتلا نون اهدعب ءاج اذإ ابوجو فددحتف . ًازاوج وأ ًابوجو مزاج

 امأ .نييرصبلا رويمجو هيوبيس يأر وهو «ةياقولا نونب اهلاصُنا دنع ازاوج فذحُتو
 رظنا .ججحو ةّلدأ نيقيرفلا نم ّلكلو «ةياقولا نون فذحُي يذلا لأ نوريف ؛نويفوكلا

 1 .55 ١ص مج بيبّللا ينغم

 ًانون ريصتف اهيف اهماغدإ زوجيو «ةياقولا نون دوجو دنع ماغدإ ريغب اهؤاقبو اهفذح زوجي امكو
 اذه نم صلخنف .ًافوذحم نآرقلا يف درو ام رثكأو ؛هفذح وأ ريمّضلا ءاقيإ انه زوجيو ؛ةدّدشم
 نون يف ماغدإلا وأ فذحلا :ةياقولا نونب اهلاصُنا دنع لاوحأ ةثالث اهل ةسمدملا لاعفألا نون نأ
 : هلع هلوق ءاج اهبو ةسمخلا لاعفألا نون ضذحت ةغل كانهو .نينوثلا ءاقبإ عم كلفلا رأ ةياقولا

 ىّلوُب ارنوكت امك ) :ًاضيأ هلوقو (اوباحُت ىّمح اودمْؤُت الو اوُنمْوت ىّنح ةّنجلا اوُلُخْدت ال)
 حرش .74 ١ص ؟ج بيبللا ينغم رظنا .ةمّللا هذه جيرخت يف ةريشك ءارآ كانعو (مكيلع
 .580ص ا؟ج فاصنإلا .١١1ص ؟ج ناَّبصلا ةيشاح . 45ص ؛ج حيرصُملا

 ظانم تطقس (؟١



2 

 رخآلا ٌلتعملا عراضملا لعفلا

 وأ .ىشخيك ةحتف اهلبق فلأ هرخآ يف يذلا وه ءرخآلا ٌلتعملا عراضملا لعفلاو
 يأ همكحو . يمريك ةرسك اهلبق ءاي هرخآ يف وأ . وعديك ةّمض اهلبق واو هرخآ يف
 اهب ظوفلم ريغ يأ- ةرّدقم لصألا ىلع ةّمضب عفرُي نأ 2')(رخآلا ) لتعملا عراضما

 :لثم ءاي وأ واو وأ فلأ هرخآ يف ناك ءاوس ةّمُضلا رهظت ال يأ -ًافلطم هرخآ يف

 نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف : ىشخيف . ركب يمريو «ورمع وعديو «ديز ىشخي
 لعاف :ديز .299(ًاراعت ) فلألا ىلع ةرّدقم ةّمض هعفر ةمالعو مزاجو بصان
 .لاقثتسالا اهروهظ نم عنم اهيف ةّمضلا نأ الإ «يقابلا بارعإ اذكو . عوفرم

 واو وأ فلأ هرخآ يف ناك ءاوس ؛نوكّسلا نع ةباين 0( هرخآ فذحب ) مزجُيو

 مزج فرح :ملف .ركب مري ملو ءورمع زغي ملو . ديز شخي مل :لثمم «ءايوأ
 . نوكّسلا نع ةباين هرخآ ف ذح همزج ٌةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :شخيو
 . يقابلا بارعإ اذكو

 )١( لصألا نم تطقس .
 «فلالاب موتملا عراضملا لعفلا رخآ ىلع ةّمضلا روهظ عنم يذلا نأ ةاحّنلا ررهمج ىري (؟)

 اّمأ .لاقتتمالا ءايلاو واولاب موتخلا عراضملا لعفلا رخآ ىلع اهروهظ عم يذلا . ردعتلا

 رظنا .ةحتفلاب فلالا كيرحت رّذعتل فلألا ىلع ردت ؛ءايلاو واولا ىلع رهظتن ةحتفلا

 .اهدعب امو "5ص ةيبرعلا رارسأ
 ًالدبُم نوكي الف ؛هناكم يف ًاليصأ نوكي نأ ءفذحُي يذلا ةلعلا فرح يف طرتشُي :8(1)

 عراضم :ارقي : ةيلاّثلا تاملكلاك ةزمهلا نم ًالدبم ًاضراع ةَّلعلا فرح ناك ولف «ةزمهلا نع

 هذه يف موزجنا عراضملاف .ئرقي نم يرقيو .نسح ىنعمب ءوضو عراضم :وضويو .أرق
 ءاي وأ اواو وأ ًافلأ ةيلقنلا ةزمهلا ىلع رّدقم نوكس همزج ةمالعو ءاموزجم نوكي ءظافلألا

 اربي ًاضيأ ةلثمآألا نمو ؛ةزمهلا نم لدبّملا ةّلعلا فرح فذحُي الو ءاهلاثمأ يفو اهيف

 نيب ةفلتخم ءارآ كانهو . ؤطبي نم وطبيو «ئلتمي نم يلتميو . المي نم اليو ءأربي نم ضيرللا
 لادبإ نإ : لوقلاب يفتكأو ءاهرك ذل يعاد ال نأ ىرأ ؛ةزمهلا نم فرح لادبإ لوح ةاحْلا

 35 ةزمهلا نوكسل يسايق لادبإ وهف مزاجلا لوخد دعب ناك ْنِإ ةزمهلا نم ةَّلعلا فرح



 ؛اهتّمحل ءايلاو واولا يف -اهب ظوفلم يأ- ةرهاظ لصألا ىلع ةحتفب بصنُيو

 ىلع ةردقم ةحتفب بصنيو -ءايلاو واولا حتفب- ورمع يمري نلو . ديز ٌوزغي نل لشم
 عراضم لعف :ىشخيف . ديز ىشخي نل : لثم فلألا كيرحت رّذعتل لصألا ىلع فلألا
 .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو نلي بوصنم

 اهلادبإ ناك ةزمهلا ْتنّلَكَس ىتمو «مزجلا وهو ءاهيف هلمع لمع دق مزاجلا نوكيف «هبيسي
 الو ؛ةكرحلا كلت بسح ىلع ءايوأ ًاوأو وأ ًافلآ بلقٌّتن .ًايسايق اهلبق ام ةكرح سدج نم

 برعت ةلاحلا هذه ينو (هلمع مزاجلا ىّذأ نأ دعب ءاهفذحل يعاد ال ذإ فورحلا هذه فذحُت

 .ةيفتخلا ةيلقنملا ةزمهلا ىلع ردم نوكسب ةموزجم ةملكلا

 فرح فذح مدع حصفألاو ءذاش لادبإ وهف «مزجلا لبق ةزمهلا نم لادبإلا ناك اذ اّمأ

 هذه ليصفت رظنا .ةيفتحملا ةبلقنملا ةزمهلا ىلع رّدقم نوكسب ًاموزجم نوكيو ءةّلعلا

 اج نابصلا ةيشاح .يوالمحلل اهدعب امو ١ 48ص فرّرصلا ّنف يف فرعلا اذش يف ةلأسملا

 0: . 88ص ١ج حيرصتلا حرش ١. 47ص

 همزج ةمالعو ًاموزجم نوكيف ؛موزجمأ عراضملا رخآ يف ةّلعلا فرح ءاقيإ زيجُت ةغل كانهو :ب
 لوق َدْرَو ةغّللا هذه يفو .مزاجلا ءيجم لبق ةّلعلا فرح ىلع ةرّدقملا بارعإلا ةكرح فذح

 :سبع ينب نم ريهز نب سيق
 7 آل تقالامب يِمْنُت ُءاّيْنآلاو كيتاي ملأ

 ْفَحَن السي رخبلا يف ًاقيرط مهل برضاف لو هط/ 0 ةبآلا يف ةءارقلا "تدرو ةغللا كلتبو

 هذه جيرخت رظنا . . موزجم هنأ عم ىشخت لعفلا رخآ يف فلألا تيقب ذإ  ىَشْحَت الو ًاكرذ

 .ءارفلل ١51 ص اج نآرقلا يناعم . يطويسلل 011 ص اج عمارهلا عمه : يف اهلاثمأو ةغّللا

 هذه ىقبت دقو ءايلا فذحب مزجُيو اهيلع ةرادقم ةّمضب عفرُي .ىايلاب رخآلا لتعما عراضملا لعفلا هج

 ًاعبت اهوحنو لصاوفلا ةاعارم وَأ فيفخُّنلل ًادصق مزاجلا ريغل اهفذح رئاجلا ن نمو «ةروكذم ءايلا
 هلوقب مركلا نآرقلا ءاج اهفذحو عوفرتا عراضملا يف ءايلا هذه تابثإبو .ةّيبرعلا لئابقلا ضعبل

 كلذ ظ : ىلاعت هلوقو . فسوي/ 10 4 انيلإ تدر اسعاضب هذه يغبن ام انابأاي وناق ) : ىلاعت

 رخآ نم مّلكتملا ءاي فذح اأو . قهكلا/ 4  ًصّصُق امهراثآ ىلع ًادتراف غبن انُك ام

 :ىلاعت هلوقو .رجفنا/ ١١ # نئاهأ يّبَر ...نمركأ يّبرإ :ىلاعت هلوقك زئاجف لاعفألا

 .7١1ص اج ينومشألا ىلع ناَّبصلا ةيشاح رظنأ .توبكنعلا/ 55 4 نودْبعاَف ياَّيِإف
 157ص اج نآرغلا يناعم . ه «ص اج عماوهلا عمه



 روصقملا مسالا

 هَ ىفطصملاو ىسومك (2١١ ةمزال فلأ) هرخآ يف مسا لك :روصقملا مسالاو

 فرصنم : يِناّنلاو . ةّيملعلاو ةمجعلل ىسوم وهو فرصنم ريغ امهدحأ نيلاثمب ىتأو

 . بارعإلا يف ريدقّلا يف هريغو فرصنملا نيب قرف ال ِهّنأ ىلع نّيبيل ( ىفطصملا) وهو

 .20(كلذ ريغ ليقو) عْنَملا :رصقلاو .تاكرحلا روهظ نم ٌعنْن ِهَّنأل ًاروصقم يس

 «ثيِناّتلل ةدئاز اّمِإَو ءىفطصملا : وحن واو نع وأ ؛ىتفلا وحن ءاي نع اّمِإ ةبلقنم فلآلا هذه )١(
 :لثم ثينأُعلا ءات اهدعب ءاج نإ أ امئاد ةحتف اهلبق نوكيو ؛ىطرَأو ىلبُح وحن قاحلإلل وأ

 اهيلع عقت فلأي هئاهعنا طرشب الإ ًاررصقم نوكي ال هّنأل اروصقم ًامسا دعي مل قارا ابمو ةاتف

 نوكت ذإ «ثينأثلا ءات هفلأ دعب تعقو اذإ طرّشلا اذه قّقحتي الو .ةرّدقملا ةّيبارعإلا تاكرحلا

 رخآ يف فلألا هذهو . اهيلع ةرّدقم ال ةرهاظ ةّيبارعإلا تاكرحلا عقتو هفرحأ ةمئاخ ِءاّثلا هذه

 اذإ الإ -رجلاو بصُنلاو عفّرلا- ثالغلا هبارعإ تالاح نم ةلاح يف هقرافت ال / روصفملا مسالا

 «تباثلاك لعل فوذحلا نآل ءًامسر ال ًاظفل فذحُتف اهفذحب يضقت ةّيفرص ُةَلع تدجُو

 يهف اريدقتر ًامسر ةدرجوم اهّنإف ءاضرو ىتف :لثم يف نيوّنلا دنع اهفذحك كلذو
 فلآلا عجرتف ءأبلاغ نينا فذحي فقولا دتعو ءأريدقتو امسر امو ًاظفل ام امإ ًامئاد ةدوجوم

 .نييوحُشلا روهمج بهذم وه اذهو .اهيلع ًاردقم بارعإلا نوكيو ءامسرو ًاظفل

 ىلع يضْرلا حرش رظناو ؛هاندروأ امب يفقكن «ةلأسملا هذه لوح ةريشك ىرخأ ءارآ كانهو

 نمحررلا دبعل ي : ص دودملاو روصقملا نيب قرفلا يف دوقعلا ةيلح .757ص ؟ج ةيفاكلا
 90ص اج حيرصتلا حرش . ١٠ص ةج ينومشألا ىلع ناّصلا ةيشاح .يرابنألا

 دما نع عونمجو سويحم أل ,كلذب يمس «سْبَحلاو عْنَملا هانعم ّنأل ًاروصقم ّيَمْس (؟)
 . بارعإلا تاكرح روهظ نع وأ
 ءدودمملا دض هنوكل ًاررصقم اصعلاو ىنّملا وحن يّمسو ) :يذابرتسألا يضْرلا لوقيو

 ءأروصقم -يمالغ وحن- ىّمسْيال هَنأل ؛ ىلوأ لوألا «تاكرحلا قلطم نع اعونمب هنركلو
 .؟ةهالص * ج ةيفاكلا ىلع يضُيلا حرش رظنا . ةّيبارعإلا تاكرحلا نم ًاعونمم ناك نإ

 . ١ص هودمملاو روصقملا . ١1ص اج حيرصتلا حرش
 يف روصققملا دم زوجي هنأ ىلإ نوينوكلا بهذ دقف «رعّشلا يف روصفللا دم زاوج لوح اّمأ
 يف مهلو . زوجي ال نأ ىلإ نيرصبلا بهذو .نييرصّبلا نم شفخآلا بهذ هيلإو ءرعّشلا ةرورض
 . ١1ص ةج َناَّبصلا ةيشاح .74هص اج ٍبِيَّللا ينغم رظنا .تاتابثإو ججح ةلأسملا هذه



 لعف :ءاجف . ىفطصملاو ىسوم ءاج :لثم عفّرلا هرخآ يف رّدقُي نأ همكحو

 ةمض امهعفر ةمالعو ,هيلع افطع عوفرم : ىفطصملاو .لعاف : ىسومو .ضام

 :لثم ْبصَلا هرخآ يِفرَّدَقُي نو ) .رّذعّتلا اهروهظ نم ّمنم «فلألا ىلع ةرّدقم
 ىلع بوصنم :ىسومو .لعاف ءاّنلاو .ضام لعف :ىأرف . ىفطصلاو ىسوم تيأر

 ٌةردقم ٌةحتف امهبصن ٌةمالعو هيلع ًافطع بوصنم : ىفطصملاو .هب لوعقم هنأ

 .200(ُرُيلعّتلا اهروهظ نم ّعَّنم فلألا ىلع

 تررم :لثم «ةثالّثلا لاوحألا يف ريدقّتلا ليبس ىلع رجلا هرخآ يف رّدقُي أو

 :ىسومو رج فرح :ءابلاو . لعاق :ءاّملاو .ضام لعف :رمف .ىفطصملاو ىسومب

 هّنأل رْذعُتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ٌةردقم ٌةحتف هرج ٌةمالعو ءابلاب رورجم

 . ىسوم ىلع افطع رورجم : ىفطصملاو . فقطع فرح :واولاو .فرصنتم ريغ

 .ٌرذعتلا اهَروهُظ ْعَنَم فلألا ىلع ٌةرّدقم ٌةرسك هّرج ٌةمالعو

 صوقنملا مسالا

 يضاقلاو يداهلاك كلذو ؛ةرسك اهلبق ءاي هرخآ يف مسا لك :صوقنملاو
 .ينادلاو يضاقلاك اههبشأ امو «يعاّدلاو

 .250(كلذ ريغ :ليقو «ةرهاظلا تاكرحلا ضعب ب نع هرخآ ناصْقُنل ) ًاصوقنم يّمُسو

 ءظ نم تطقم )١(
 يٌمُسَو ءرسك اهلبق ةدّدشم ٌريغ ةمزال ءاي هرخآ يذلا بّرعُملا مسالا وه :صوقنملا مسالا )١(

 هج ناّيصلا ةيشاح“ تاكرملا ضعب ةوهظ هنم صف هلال وأ «يوُتلل مال فالحل اصرقنم
 «تاكرحلا ُضعب هنم َّصَقَنهَّنأل ءًاصوقنم مسالا ىَسُيو) :لوقين يرهزألا امأ . ٠١ ١ص

 ءصْقَن فذحلاو .ضاقو قّبرُم :وحن نيودّتلا لجأل هّمال فّدحُت هّنأل وأ ءاهضعب هيف رهظو

 ضعب هنم صقن يمريو وعدي وحن اا امأ .رظن نم رلخي ال نيليلعتلا الكو
 لجأ هّمال تقذح :ىعف وحن نألف : يناثلا اًمأو .اصوقنم ىمسي ال كلذ عمو ؛تاكرحلا

 . 50ص اج حيرصُنلا حرش رظنا .ًاصوقنم ىَّمسُي الو «نيودّنلا



 :ءاجن . يعادلاو يداهلا ءاج : لثم هرخآ يف ةرّدقم ةّمضب عّفرُي نأ : همكَحو
 «ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو «لعاف : يداهلاو .ضام لعف

 : يعادلاو .فطع فرح :واولاو .صوقنم مسا هَّنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم

 اهروهظ نم ّعّنَم «ءايلا ىلع ٌةرَدقم ٌةّمض هعفر ةمالعو ؛عوفرم فوطغم مسا
 :ّرم ,يعاّدلاو يداهلاب تررم : لثم «هرخآ يف ةردقم ةرسكب ٌرجُيو .لاقثتسالا

 :واولاو .رورجم مسا :يداهلاو .رج فرح :ءابلاو .لعاف :ءاّتلاو .ضام لعف

 ةردقم ةرسك :امهرج ةمالعو ؛هيلع افطع رورجم مسا : يعادلاو .فطع فرح

 ريدقّملا اذه مث . ناصوقنم نامسا امهنأل .لاقشتسالا اهروهظ نم عنم ؛ءايلا ىلع

 رّدعُتلا ال «لاقثتسالا ليبس ىلع وه امن ٌرجلاو عفّرلا ةلاح يف صوقنملا مسالا يف
 يداهلاب تررمو «يداهلا ءاج :نيلاثلا ىف ريدقّتلا ٌنأل هرسكلاو ةًّمضلا لقفل-

 . لاقتتسالا لجأل ارّدُقو افذُحف -اهرسكو ءايلا مضي

 ٍداه :لثم اهنم ًايلاخ ناك ّنِإف «لأب ًانورقم صوقتملا مسالا ناك اذإ اذه

 تررمو .راوجو داه ءاج :لرقتف رجلا عفّرلا اهيلع رّدقُيو هواي فذحُتف ءراوجو

 فرح :واولاو .عوفرم لعافلاو «لعاف :داهو . ضام لعف :ءاجف .راوجو داهب

 ىلع ٌةردقم ٌةّمض : امهعفر ةمالعو داه ىلع ًافطع عوفرم مسا : راوجو ٠ فطع
 ىلعرم ةلمج) ْفَطَع فرح :واولاو .لاقثتسالا اهروهظ نم َعّنم ةفوذحما ءايلا

 مسا :داهو .رج فرح :ءابلاو . لعاف :ءاّعلاو . ضام لعف :ّرمو (2١7 ءاج ةلمج

 امهّرج ةمالعو ءهيلع ًافطع رورجم :راوجو .فطع فرح :واولاو .هب رورجم
 يداه :داه لصأو .لاقفتسالا اهروهظ نم عنم ,ةفوذحلا ءايلا ىلع ةرّدقم ٌةرسك

 نانكاس عمتجاف ءاهلثم ةرسكلاو «ُتَفَذُحَف ءايلا ُةَمض تَلقتُنسا '7(نيودّتلاب )

 فرح ءايلا ّنأل نيوَّسلا تود نّينكاسلا ءاقعتال ءايلا تقِدُحَف -نيومّلاو ءايلا-

 ريغب «يراوج :راوج لصأو . ىلوأ اهُمذح ناكف ٌحيحص فرح :نيوّنلاو .ةّلع

 .ظ نم تطقس )١(

 .ظ نم تطقس (؟)



 يف ةّمّضلا لثم ةرسكلاو «ءايلا ىلع ٌةّمّنلا ْتْلْثْتسا ءفرَصْنُم ٌريغ هَّنأل ,نيونت

 ءايلا- نانكاس عمتجاف ءاهتكرح نع نيونّتلا ضّرَع مث ءايلا تنكس .لاقفتسالا

 َضْرَع ّمُث ءرسك دعب ًافرط اهعوقول تْفَذَح ّمُث ءايلإ تكسو -يضوعلا نيومّتلاو

 .داهب لعُت ام هب لعُفف «نيودّتلاب يراوج :هلصأو ءاهنع نيودّنلا

 تيَأر :لغم -بصُتلا يأ 27( هتف صوقنملا مسالا يف ُبِصَنلا رهظيو )

 :لوقتف (لآ ) نم يلاخلا ىلإ ُءايلا دَرَثو ايلا بصتب-- يراوجلاو يعاّدلاو يدهلا
 ١ .يراوجو ًايعادو ًايداه تيأر

 :ىليل نونجم لوقك ءًاضيأ بصُنلا يف ءايلا فذحت نم ةّيبرعلا لئابقلا نم )١1(
 ايل ىَدَتِما َتْوَمَرْضَح ىَلْعأب يِراَدَو ةزاتتاتمتلاب ضاو دا ولو

 نم وه : دّربملا لاقو . ةفوذحا ءايلا ىلع ةرادقم ةحتف هبصت ةمالعو بوصنم نإ مسا : شاوف

 ناّبصلا نكلو .ٌرججلاو عقّرلا يتلاح ىلع بمَنلا ةلاح َلَمَح هّنأل ؛ ا
 رفعج ةءارق ليلدب ةعّسلا يف هزاوج حصآلاو :الئاق هزيجُي ينومشألا ىلع هتي :
 .ءايلا نوكسب . ةدئاملا/ 29 (مكيلاهأ نومعطُن ام طسوأ 0

 نآرقلا ءاج مهتغلبو ءأرجو ًاعفر لأب نورقملا صوقنملا ءاي فذدحتَت ةّيبرعلا لئابقلا ضعبو

 مارا دجسَملاو هللا ليسَس نع نوُدَصْيو اورفك نيذلا نإ 9 : ىلاعت هلوق لثم ميركلا

 !ىلاعت هلوفو -يدابلا يأ- جحلا/ ؟5 4 داّبلاو هيف فكاعلا ًءاوس سانلل ُهاَلَعَج يذلا

 ةرعد بيجأ © : هلوقو -ي داولاب يأ رجفلا/ 4 4 داولاب َرْخّصلا اوب + نيدذلا دوملو»

 .ةاحنلا روهمج بهذم رهو مالكلا ةعّم يف زئاج اذهو .ةرقبلا/ 4« ناعد اذإ عادلا

 هرهطتف بيق ةلاخب يف هلئات امك رولر عقلا ثلا يف نشوتنلإ لماعي نيل رمل نمو
 طع ن لوق هنمو ءاهيلع ةحتفلا رهظت امك .ءايلا ىلع ةرسكلاو ةّمضلا

 نهم رت امؤَيو ١ يضام ريغ ىوهلا َنيفاوُي امي
 : قدزرفلا ءاجه يف ًاضيأ هلوقو

 دّئزألا يبأك ىرّثلا ثيبحخ قورعلا رش قَدْزَرفلا 'قرعو
 اذه زوجي الو ءرعّشلا يف الإ زوجت ال ةرورض اذه نأ يف نييرحْنلا رهمج نيب فالخ الو
 ١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش . ٠ ءصالج ناسا ةيخام طنا مالكلا هن يف

 .144ص اج بضتقملا ,. 14 ١ص ريرج ناويد .71ص دج حيرصُتلا حرش .74ص
 . 1*5 ص اج عماوهلا عمه . 5١ 8ص لّصفملا



 قل

 مّلكتملا ءاي ىلإ فاضلا

 هيف ردقم يأ- مّلكتملا ءاي يلإ فاضملا «بارعإلا يف روصقملا لثم كلذكو

 ءاي ىلإ هتفاضإ ببسب يذلا دارُجلاو .ردعتلا ليبس ىلع ('0(بارعإلا عيمج )
 يبوث اذه :لوقت .يمالغو يبوثك كلذو هيلع بارعإلا ٌروهظ َرّدَمَت مّلكتملا

 :ءاهلا .يمالغو يبرث ىلإ ترظنو . يمالغو يبوث ْتْيَأرو .يمالغ "(اذهرو
 .ادتبم هَّنَأ ىلع عفر لحم يف «بيرقلا رّكذملا درفملل ةراشإ مسا اذو .هيبنت فرح

 نم عنم «ءابلا ىلع ةرّدقم ٌةَّمض هعفر ةمالعو ٌعوفرم ٌربخلاو ءربخ :يبوثو
 . مّلكتملا ءاي ىلإ فاضم هَّنأل ءرّذعتلا اهروهظ

 اهسناجت ةكرحب مّلكتملا ءاي لبق اوتأي نأ اومزتلا مهّنَأ ءاهروهظ نم عَنَم يّناو

 عنتمي ِهَّنأل مّلكتملا ءاي لبق بارعإلا تاكرحب ءيجمل َمّنتماف) :ةرسكلا يهو

 :بهاذم ةعبرأ مّلكتملا ءاي يلإ فاضل يف )١(
 اذهو رجلاو بصّنلاو عقّرلا «ةئالُثلا لاوحألا يف ةردقم تاكرحب برعم هنأ :اهُدَحأ

 .فّلؤلا بهذم كلذك وهو «روهمجلا بهذم
 يئر اذهو «ةرهاظ ةرسكب رجلا يفو «ةردقمةكرحب بصْنلاو عفّرلا يف برعم هنأ : يناثلا

 . ناك ام ءاقب لصألا ّنأل (577ص دصافملا ليمكتو دئاوفلا ليهست ) يف كلام نبا

 . باشا نباو يناجرجلا بهذ هيلإو رسكلا ىلع ينبم هنأ : تلال
 تذل ) نيريخألا نيبهذملا الكو . ينج نبا بهذ هيلإو ؛ينبم الو برعم ال هنأ :عبّرلا
 فاضملا لّغوت اذإ ءانبلا زوجي امَّنإو ةفاضإلاو ءانبلل ىضتقم ال هّنأل ,فعّنضلا نّيَب ( عبّرلاو

 .ريكدتلاو ماهبإلا يف
 ١ج ةيفاكلا ىلع يضُرلا حرش .5؟7ص دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليه < هرظنا

 . ؟" ص ؟دج حيرصتلا حرش . 8ص ؟ج ينومشألا ىلع ناّبصلا ةيشاح . 7١ص

 .ظ نم تطفس )١(



 قد
 ريمض :ءايلاو .27(نيتلئامتم وأ نْيَعفلتخم نْيَمكرحب دحاولا فرحلا ُكرَحَت
 يناثلا لاثملا بارعإو . هيلإ فاضم هنأ ىلع رج لحم يف هدحو مّلكتملل لصّتم
 عقّرلا لحم يف هدحو مّلكتملل لصّتم ريمض : ءاّنلاو .ضام لعف :ىئرو .لّوألاك

 ةرددقم ٌةحتف هبصن ٌةمالعو بوصنم لوعفملاو .هب لوعفم : بوثو .لعاف هنأ ىلع
 ٌرج لحم يف مّلكتملل لصّمم ريمض :ءايلاو . م ؛ءابلا ىلع

 هيلع ًافطع بوصنم :يمالغو . فطع فرح :واولاو :هيلإ فاضم هنأ ىلع

 نا ًاضوتقتم نك كي مل اذإ أبوجو نوكي مّلكتما ءاي ىلإ فاضملا مسالا رخآر سك إ(1)

 ءامسألا هذهف «نيحلاصو نينباو ىذقو يمار : لثم ًارجو ًابصن ءًاعمج وأ ىّنثم وأ ءًأروصقم
 نم ءايلا مغدتو . .ةحوتفم اهدعب ءايلأو .ءايلا ىلإ اهتقاضإ دنع اهرخاوأ نيكست بجي

 عفر ةلاح يف واولا كلذكو «بصّنلاو رجلا يتئاح يف ٍلكعلا ءايب عمجلاو ىّنشْلاو صوقنملا
 :يلذهلا بيؤُذ يبأ لوقو . مه رْخُم وأ ): هّثلَع هلوق هنمو ٠ عمجلا

 ُملقُت ال ةرْبَعو د داقّرلا دنع | َةَرْلَح ينوُبقعأو يب ىدوأ
 فلأ انا ءيفطصم :لوقنف هحتف ىلع يقب نْرَفطصم : لغم ًاحوتفم واولا لبق ام ناك اذإ مآ
 رخآوأ ؛يانيعو يادب :لثم مّلكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلا دنع ىقبتف عفّرلا ةلاح يف ىّندملا
 :يلذُملا بيد يبأ لوقك ءءاي فلآلا بنُقَتف لّيَدُه اّمأ .ياصع :وحن روصقملا

 حَرنمَم بن لُكلو اوُمْرْخُعَف ماوه اوُقَنعأو يوه اوُقَبَس
 ىلعو ىدل فلأ مّدقت امم ىنشعسيو .فسوي 15 4 يَرَشُي ايإ» نسحلا ةءارق اهنمو

 بجاولا فاضملا عم اهمحتفو ءايلا ٌناكسإ زوجيو ءاي اهبلق ىلع عيمجلا قفتا دف «ةّيمسالا

 ؛لتعملا :ايناث .يسرفو يمالغ :وحن حيحصلا درفملا : وأ يه ءايشأ ةعبرأ يف هرخآ سك

 ثانإلا عمج :ًاعبار .يدونهو يلاجر :وحن ريسكتلا عمج :ًاقلاث .يولدو يببظ :وحن
 ليقو ؛ناكسإلا :لبقف امهنم لصألا يف فلتخاو .يتاملسم :وحن ءاّثلاو فلألاب موتخما

 ّلصأ مْشَفلاَو ءينبم لك يف لصألا وه ذإ لَوُأ لصأ ناكسإلا ناب امهنيب عمجو . حتفلا
 ًاليلد ةرسكلا ىقبتو ءايلا هذه فذحُت دقو ءدحاو فرح ىلع وه اميف لصألا وه ذإ ءناث
 اهبو ؛ةليلق ةغل اهرسكو «حتنلا اهين عئاّملا حيصفلاف .اهيف مغدملا مّلكتمل ءاي اًمأو .اهيلع

 يف اذه لبصفت رظنا .ميهاربإ/ 5١ 4 يخرصمب متنأ امر مكخرصمب انأ اه» :ةزمح أرق

 ١ج ناّبصلا ةيشاح .؟57ص دج ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش . 775 ص دئارفلا ليهست
 . 57ص اج نييلذُهلا راعشأ . 77ص "دج حيرصُتلا حرش .١78ص



 هم
 .ضام لعف :رظنو .رذعتلا اهروهظ نم عنم ميملا ىلع ةردقم ةحتف هةبصن ةمالعو

 نع لل كر 1 : 2 :
 ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم مسا :يبوثو .رج فرح :ىلإو . مدقت امك : ءاتلاو

 ؤرصتس با": ينالبعو .تطع فرش :واؤلاو# ٌردعتلا ًاهروهظ نم َعَنَم ءابلا ىلع
 .رذعتلا اهروهظ نم عنم ميم لا ىلع ةردقم ٌةرسك هرج ةمالعو يبوث ىلع فوطعم

 ًادتبملا

 ديز كلوق نم (ديز» لثم «حيرصلا مسالا وه :ادتبملا هللا همحر- لاقو

 ٌريخ مكُمايصو يأ- 2106 ِمْكَل ٌرْيخ ارموصت نأو» :لثم هب لّوؤملا وأ .مئاق
 نو ناك يباب يف مسالا نع ًازارتحا .ةّيظْفْللا لماوعلا نع درجملا :هلوقو .مكل
 رجعي ال أدعبملا ٌنِإف) ةياطفللا لمارسبلا نع درجت ره نإ. كلذ وحنو

 يف ؛ءابلا»و نم: :لثم نع ًازارتحا «ةديزملا لماوعلا ريغ :هلوقو .'!(اهنم
 ء«بسحو قلاخ نم لكف .(مهرد كبسحبو) 2514ه ُرْيَغ قلاَخ نم لها

 يتأ «ناتدئاز (ءابلا)و (ٌنم )و أدتبم هنأ ىلع عفّرلا لحم يف وهو رورجم هظفل
 هلايب يتأيس امك- لّمهُملا دئاّرلاب دارملا سيلو «ديكوّتلاو . ةيوتّتلا دّرجم امهب

 :هلوقو .1*2(مانلق ام دارٌملا امّنإو ) 41( كلذ نع هرتُم ىلاعت هللا مالك نأل)
 نيبنز ةيظفللا لمارسلا ع درجتها رامبل يب نع ازاركسلا دنع امتنم»

3 

 .ةرقبلا/ ١8541١

 ءظ نم تطقس (؟)

 .رطاف/؟ ()

 .نآرقلا يف دئَّرلا يفن يلإ ,نيئّدْحُملا نم قيرف مهعباتو نيمدقملا نم ةفئاط تبهذ (4)

 ةعانصلا ّنأل «بيكرّتلا ةهج نم نكلو ,ىنعملا ةهج نم وغلب سيل نييوحنلا دمع دئارلاو
 . ىنعملا لامهإ ريغ نم بيكرّتلا ىلع لْوْعُت ةيوحّنلا

 .ظ نم تطقم (5)



 قفل
 وأ) هنع ًارَبْخُم «ةديزملا ريغ ةَّيظفْللا لماوعلا نم دّرجمل مسالا وه :دعبملاف

 فرح :وأ .210(هب ىََتْمُمل ًاعفار ًافصو وأ :هلوق يف .هب ىَمَتْكُمل ًاعفار ًافصو

 رثتسلا ريمّضلا نم نالاح امه وأ .ربخم ىلع فوطعم :ًافصو .ميسهَّتلل فطع
 يأ -هب ىّفَتكُم ءيشل يأ- هب ىَفتْكُملا 2( فصول ) ةفص :ًاعفاز .دّرجما يف
 .ربخلا دسم دسي ًائيش عفري ِهِإ :هانعمو -ر خلا نع هب ىَنْهَتْسُم

 نم ديز :لثم «ربخ وذ :امهدحأ :نامسق ادعبملا نأ كلذب حضّنا دقو

 .مئاقب هنع رَّبْخُم ةّيظفللا لماوعلا نع دًرجم مسا : ديزف .مئاق ديز :كلوق

 ؟ناديّرلا مئاقأ :كلوق نم ؛مئاق :لثم لعافلا ىلإ دَنْسسُم فصو : يناثلاو

 مساوهو ءادتبم مئاقف ؟ناديٌرلا ٌيورضمأ :كلوق نم بورضم :لثم «هبئانو

 .ناديّرلا وهو هب ىَنَتْككُمل عفار فصو وهو ةّيظفّْللا لماوسعلا نع هّرجم
 وهو أدتبم :بورضمو .ربخلا دسم دس 207( لعافلا مسال) لعاف :ناديزلاو

 ناديّرلا وهو هب ىََتْككُمل عفار فصو وهو ةّيظفْللا لماوعلا نع دّرجم مسا
 اذه يف طّرحْشُيو .ربخلا دسم دس (*!(هلعاف ٌمَسُي مل لوعفم) :ناديّرلاو

 مئاق ام :لغم 0*2( يفن وأ مادقت امك ماهفتسالا ىلع َدمَتْعَي نأ يناّثلا مسقلا

 . ناديزلا

 .لصألا نم تطقس.(١)

 ها ف تطعم 89

 .لصألا نم تطقس (5)

 . لعافلا نع بئاّتلا يأ (4)

 لمع لمعي ىّتحو ؛لعفب سيلو مسا نييرصبلا دنع لعافلا مسا ًانأل ءنييرصبلا بهذم اذه ( 0)
 مدقت نوطرتشي الف نويفوكلاو شفخألا اّمأ .دامتعالاب كلذو هل ةيوقت نم َدْبال لعفلا

 كلام نبا قفاو دقو .هدامتعال ةجاح الف ء,مهدنع مئاد لعف نال يفثلا وأ ماهفتسالا

 - : :رعاشلا لوق جيرخن يفو ,دْعرلا وو زئاف وحن زوجي دقر :لوقي ذإ ؛نييفوكلا



 ربخلا

 كلذب يأ هيف مهي يذلا ةّيمسالا ةلمجلا ءزج يآ- ءزجلا وه :ربخلاو

 ةّيمسا ةلمج نم ءزج : مئاقف .مئاق ديز :كلوق نم «مئاق :لثم «ةدئافلا ءزجلا

 يف «1(ةّيفلألا يف ) -ىلاعت هللا همحر- كلام نبا لاقو .ةدئافلا هب ْتَّمَت

 :ربخلا فيرعت

 ٌةدهاش يدايألاو رب هللاك  ةدئافلا متملا ُءزجلا ربخلاو

 ءًاضيأ أدعبم : يدايألاو .ةدئافلا هب تف ةّيمسا ةلمج ءزج وهو «ربخ مر

 «لاقتتسالا اهروهظ نم عنم «ءايلا ىلع ٌةرّدقم ٌةَّمض هعفر ةمالعو «عوفرم ادتبملاو
 ةلمجلا ىلع هدعب يتلا ةلمجلا ّفَطَع ءفطع فرح :واولاو .صوقنم مسا هّنأل
 .يدايّدلا ربخ :ٌةدهاش .هّلبق يتلا

 اّمأ .رّخؤوم أدتبم :ونبو .مدقم ربخ :ريبخ :هلوق نأ -شفخألا ادع ام- نويرصبلا ىري

 .ماهفتسا وأ يفنب َقَبْسُي ملو ,ربخلا نع لعافلاب ىنغتسا ريبخ أدتبملا نأ نوريف نويفوكلا
 !ج عماوهلا عمه . 59١ص اج ليقع نبا حرش .١هالص ١ج حيرصتلا حرش رظنا

 .157ص اج ينومشألا حرش . 4ص

 )١( 17ص فرّصلاو وحّنلا يف كلام نبا ةّيفلأ .
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 ةصقاّنلا لاعفألا

 يتلا يهو 2')(اهعرفرمب متن ال اهّنأل) كلذب تيَّمّس «ةصقانلا لاعفألا :لاقو
 لمعت يأ- اهل ًاريخ ربخلا بصنتو ءاهل ًامسا -ادعبملا يأ- ؛"0(ممالا عفرت)
 : يهو العف رشع ةثالث يهو .اهتاوخأو نإ سكع

 بصنيو مسالا عفري صقان ضام لعف : :ناكف . ًامئاق ديز ناك : لغم ءناك

 وهو ءاهربخ : ًامئاقو . هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو «ناك مسا : ديزو .ربخلا

 .هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم

 مسالا عفري ءصقان شام لعف :راصف .هّلغم ءيش لك لظ راص :لثم ءراصو
 فاضمو «هلبق امل ةبسّنلاب هيلإ فاضم :ٌلكو .اهمسا :ٌلظو .ربخلا بصنيو
 لصُّتم ريمض :ءاهلاو .اهربخ :هّلثمو .هيلإ فاضم :ءيشو «هدعب املةبسّنلاب

 .هيلإ فاضم هنأ ىلع رج لحم يف ؛ءيش 2"!(لك ) ىلإ دوعي بئاغلا درفملل

 ىلع راصتقالا َْتْدَدَظ يف رجب مل امك «لعافلا ىلع راصعقالا هيف زوجي ال :هيوبيس لوقي )١1(

 «لعفلا نم نهوحن ناك امو «سيلو مادامو راصو نوكيو ناك : كلوق كلذو ءلّوألا لوعفملا
 . 55ص اج هيوبيس باتك رظنا .ربخلا نع ينغتسُي ال امم

 لدت اهّنأل ال «عوفرمب اهئافتكا مدعل صقاون ىَّمسّتَو :؟ ص ليهسُتلا يف كلام نبا ركذيو
 .سيل الإ امهيلع اهُتلالد حصألاف ءثدح نود نمز ىلع

 .ًازاجم اهلعافو ءةقيقح اهمسا ىَّمُيو ؛لعافلاب ًاهيبشت ادعبلا عفرت لاعفألا هذه (1)

 تهبشأ اهّنال ءًأزاجم اهلوعفمو «ةقيقح اهربخ ىّمسُيو «لوعفملاب ًاهيبشت ُهَربخ ُبصنَتو
 ال اهّنأ ىلإ نييفركلا روهمج بهذو . نييرصبلا بهذم اذهو . دحاول يدعتملا مالا لعفلا

 ءاّرفلا مهفلاخو ءاهلوخد لبق هب ًاعوفرم ناك امب ٌعوفرم وه امّنإو أيش عوفرملا ين لمعت
 . يناثلا ءزجلا اهيصن ىلع اوقفٌّناو . لعافلاب اهيبشت عقلا هيف تلمع اهّنأ ىلإ بهذف

 وه امك لاخلا ىلع بوصنم وه اهل ًاريخ ىَّمسُي امو مات لعف ناك ناب يار نييفوكللو
 لئاسم يف فاصنإلا يف ةلاسملا هذه ليصفت رطنأ . مهدنع يناثلا يظ لوعفم يف لاحلا

 .184ص اج حيضوتلا ىلع حيرصُتلا حرشو . ١7ص دج فالخلا

 .ظ نم تطقس (79)
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 لعف : حبصأق ءامئاص ُنامثع حبصأ : لثم ؛حبصأو .ًافزخ نيطلا راص :لثم «راصو

 :ًامئاصو .اهمسا هنع هللا يضر نامشعو .ربخلا بصنيو مسالا عفري «صقان ضام
 , هنوُفحتسي ام هللا نم هتلتق ىلع- ًاليتق لامع ىسمأ لثم : ىَسْمآو .اهربخ

 نامدع انو ) :'0(ٍملْسُم حيحص ) حرش يف -هللا همحر- (2١7 يووُنلا ) لاق
 ٌدَحأ هلتق يف كراشي ملو ٌةَفَسُف هلتقو ءًامولظم َلتُقو ًاعامجإ ةحيحص هتفالخف
 .200( ةلفسو عاعرو ّجَّسّه ِهّلَتَق امنإ «ةباحّصلا نم

 نع هللا يضر نامشعو .ربخلا بصنيو مسالا عفري «صقان ضام لعف : ىسمأف

 عقري «صقان ضام لعف : لظو .ًاركاذ ديز ّلَظ :لثم ءلظو .اهربخ :ًاليتقو .اهمسأ

 .ًارباص ٌنامثع تاب : لثم :تابو .اهربخ :ًاركاذو .اهمسا :ديزو .ربخلا بصنيو مسالا

 .اهربخ :ًارباصو .اهمسا :ٌتامشعو .ربخلا بصنيو مسالا عفري صقان ضام لعف : تابق

 مسالا عفري صقان ضام لعف :ىحضاف .ًايَّلِصُم دلاخ ىحضأ : لثم ءىحضأو

 .اهربخ :ايلصمو .اهمسا : دلاخو .ربخلا بصنيو

 ماع يٌئوُتو .ناروح دالب نم ىوُت يف دلو «يووتلا نيدلا فرش ىيحي وه :يووُنلا )١(
 راد ٌةَخَيَْم يلوو ءقشمدب ثيدحلا خويش ىلع مّلعت هيقف «ظفاح «ثدحُم ه1

 ءامسألا بيذهت . ثيدحلا يف ةيووُنلا نوعبرألا :اهنم ةريثك تافلؤم هل ,ثيدحلا

 ةركذت . يكس ال ١ص ؟+ ةيعئاش لا تاقبط يف هم برت .نيحلاّصلا ضاير . تاغّنلاو

 الج ةرهازلا موجُنلا . ١4 0ص ؟ج ةاورلاو ءاملعلا خيرات . يبهذلل ؟ ١0ص ؛ج ظاَفُحلا
 .584ص هدج بهذلا تارذش . 57ص

 روباسينب ه1 ٠4 ةنس دلو .يروباسّنلا يريت دَقلا جاَجَحلا نب ملّسسُم وه : ملم مامإلا (1)

 ماشلاو زاجحلاو قارعلا ىلإ ملعلا بلط يف لحر مث «هِدّلب خوبش ىلع اريغص ملعلا بلط
 :هفيناصت نم .ريثك قلخ نع ىورو .لبنح نباو يراخُبلا نع َدخأ .اهريغو رصمو
 هتمجرت .ه؟71 ةنس يفوت .تاقبطلا «نيثدحملا ماهوأ ءءامسألاو ىنكلا .ملسم حيحص

 1 .ج بيذهّتلا بيذهت . ١١ص ؟ج ْظاّفُخلا ةركذت . 6١ص ١١ج دادغب خيرات يف

 . 7١ص اج يووُنلا حرشب ملسم حيحص . هص اج ملسم حيحص ةمادقم . ١؟ ص

 .يروُدلل 16ص ةج ملسم حيحص حرش (؟)



 هك
 الو لاخلا يفنل دماج صقان ضام لعف :سيلف .ًامئاق ديز سيل :لثم 10( سيل)و

 .اهربخ :ًامئاقو .اهمسا :ديزو .ًادغ ًامئاق ٌديز سيل :لثم «ةنيرقب الإ لاخلا ريغ يفني

 لاز ام :لثم ءَلّصَقنا ام :نهانعمو ٌكفنا امو ّىتُف امو حرب امو از امو
 ءربخلا بصنيو مسالا عقري صقان ضام لعف :لازو .ةيفان :امف . ًاعاجش يلع

 نوما (50(َةدْيَبُع وبا ) حِرَب ام :لثمو .اهربخ :ًاعاجشو .عوفرم اهّمسا :'يلعو

 .ًامادقم «*9(ُرْيَبْرلا ) َكَقْنا امو .ةوعّدلا ْباَجُم "0(ٌلعس) ّنىَعَق امو . ةّمآلا هذه

 )١( ىشعألا لوق وحن ةنيرقلاب هريغ يفنتو «لاحلا يفن ىلع ةّلاد ةملك :سيل :
 أدَغ ُهّعئام مويلا ُءاطع َسْيَلو  اهُلاوُن بيعي ام تالفاث هل

 ةلزنمب فرح هنأ يسرافلاو جاّرسلا نبا معزو .روهمجلا بهذم اذهو «فّرصتي ال لعف يهو
 بهذو .ّنْملو تّسيلو اوُسْيلو اسّيلو ٌنُدسنو امّمسلو ْتْسسَل ليلدب أطخ !ذهو .ام

 هميدقت زوجي هنأ ىلإ نويرصملا بهذو .اهيلع اهربخ مدقت زوجي ال هلأ ىلإ نويفوكلا

 . 49ص ينادلا ىنجلا .1917ص ١ج بيبُللا ينغم ٠ ٠ ص اج فاصنإلا رظنا .اهيلع

 ةرشعلا دحأ ءماشلا دالب اف يعرقل يرهفلا حا رجلا نب هللا دبع نب رماع ديبع وبأ (؟)

 نم وهو .( حاًرجلا نب ةديبع وبأ يّمُأ نيمأو نيمآ ةمأ لكل ) : ثيدُحلا يفو ةّنجلاب نيرّشبملا
 همحر- يفوت .ًامِيلَح ًاعضاوتم اقيفر ناك ءاهلك تاوزغلا دهشف «مالسإلا ىلإ نيقباّسلا
 ؟ج دعس نبا تاقبط :رظنا .ناسُيَي روع يف نفُدو ه1 ماع سامع نوعاطب هلل
 . 157/ص اج ركاسع نبا خيرات . ١ 45ص اج ةوفصلا ةفص . 71ص

 ةّنجلاب نيرشب 1١ ةرشعلا دحأ وهو «ةنس ٌةرشع عبس نبا وهو ملسأ : صاّقو يبأ نب دعس (9

 ًاططخ اهلعجو ةقوكلا لزن . نئادملاو ةّيسداقلا يف ةّيمالسإلا شويجلا دئاق وهو . ًاردَي دهش

 ةنيدملا ىلإ ًداعف هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ةافو ىّنح اهيلع ًأيلاو ّلظو لئابقلل
 هج دعس نبا تاقبط .١؟ 8ص ١ج ةوفصلا ةفص رظنا .هه0 ماع قيقعلاب يفوتو

 . 57ص ١ ج ءايلوألا ةيلح . 48ص دج ركاسع نبا بيذهت . ١ ةص

 نيرّشبلا ةرشعلا دحأ وهو ةنس ةرشع اتنثا هلو ملسأ : يشرُقلا يدسألا دليوخ نب مارعلا نب ريبزلا (4)
 نم اهريغو ًاردب دِهَش هَل لوسّرلا مع نباوهو . مالسإلا يف هفيس لم نم لوأو ةّئجلاب
 .ه17 ماع ةرصبلا برق لمجلا موي ةليغ لعق ؛ «لاملاريثك ًارسوم ناك . كومريلا دهشو «تاوزغلا
 .898ص اج ءايلوألا ةيلح .177ص ١ج ةوفصلا ةغص .7ه 5 ص هدج ركاسع نبا بيذهت رظنأ



 : يهو ) ةعبرألا هذه يف طرتشُيو ءاهلبق ام بارعإك حضاو ةلثمألا هذه بارعإو

 وأ -مدقت امك- يفن اهيلع مّدقعي نأ ''0(كقنا امو نق امو حرب امو لاز ام

 :29(هلوقك ) يه

 .0(اسوُرْحَم َكْباَتَج َلاَر الو ءاسوُنأم َكُعْبَر َحِرَب ام) لثم ءاعُد وأ

 :29(هلوق )و

 ٌرطقلا كئاعرجب ًالهْنُم لاز الو
 : هنع هللا يضر 2774200( يمفاشلا ) مظعألا مامإلا لوق هنمو

 .لصألا نم تطقسم (1)
 - توملا ركاذ لازت الو :هلرق هيف دهاشلاو . هلئاق فرعُي ملو «فيفخلا رحبلا ىلع تيب اذه (؟)

 وهو يهّتلا فرحب ةقوبسم اهنوكل لمعلا يف ناك ىرجم لاز ام عراضم هيف ىرجأ ثيح
 . 18ص ١ ج عماوهلا عمه . ! 8ص اج ليقع نبا حرش رظن# . يَمّتلا هبش

 .184١ص بهّذلا روذش حرش رظنا (")
 :هلامكي تيبلاو «ةبقُع نب نالّيغ َةّمُرلا يذل ليوطلا رحبلا نم تيب زجع اذه ( 4)

 ٌرطقلا كئاعرجب ًالهْنُم َلاَر الو 2 ىلبلا ىلع يم َراَد اي يملا ايالأ

 اهبصنو مسالا اهعقر يف ناك ىرجم َلآَز ىرجأ ثيح .ًالهْنُم َلاَز الو : هلوق هيف دهاّششلاو
 . 05ص ةّمّرلا يذ ناويد رظنا . ىفّنلا هبش ءاعدلاو ءاهيلع ةّيئاعدلا (ال) مدقعن ربخلا
 اج عمهلا . 8١ه ص اج حيرصُتلا حرش . 45ص بلعث سلاجم . 77ص اج فاصنإلا

 .784ص اج ينومشألا حرش .١١١ص

 ماع ةَّزَغ يف دلو .هسّنمْؤمو همساب فورعملا بهذملا مامإ سيردإ نب دمحم : يعفاشلا (0)
 .اهيف يفوتو رصم دصق «ةنيدملا يف سن“ نب كلام مامإلا ىلع سرَدو ةّكم يف أشن .ه

 تايفو يف هتمجرت .ثيدحلا يف دنسملاو ءلوصألا يف ةلاسرلاو عورفلا يف مألا باك هل

 . 1١80 ص اج ةيعفاشلا تاقبط .779ص اج ظاقحلا ةركذت . 4 40ص اج نايعآلا

 .دوجت لزت ملو .وفع اذ تلز امو :هلوق هيف دهاشلاو .ليوطلا رحبلا ىلع تيبلا اذه (5)

 رظنا .ءاعدلا ىنعم اهتّمضتل ربخلا اهيصنو مسالا اهعفر يف ناك ىرجم لاز ىرجأ ثيح
 . 18ص بهّذلا روذش
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 امّرَكَتَو نم وفعتو وجت لّرَت مل بنّدلا نع وفع اذ تلِز امو

 ةّيردصملا ام اهيلع ٌمّدقتي نأ طرّتشُيو ٌيمتساو يقي ىنعمب ماد امو
 تم ام ةاكّرلاو ةالّصلاب 2')يناصوأو :'ىلاعت هلوقك «ةِّيفرُأفلا

 ام قّدصتو ءًاقيطُم تمد ام مص :هلثمو -ْاَيَح يماود ةَّدُم يا- "04 ًاّيح
 هذه «")(ام) ٌةمالعو .اهّربخ :هيلي امو .اهمسا :ءاَّنلاف .ًادجاو تمد

 هب ُتَلِصُو يذلا لعفلا ردصم ىلإ ةفاضم ءاهعنضوم يف هدم عوقو ٌةَّحِص

 -ادتبملا- مسالا بصنت يتلا فورحلا

 ىلع -قافّثالاب -ادعبملا يأ- مسالا بصنت يتّلا فورحلا هللا همحر- لاقو

 بهذو .اهربخ هّنأ ىلع «؟!(نييرصبلا ) دنع ربخلا عفرتو ءاهّمسا هنأ

 هيلع ناك يذلا هعفر ىلع قاب وه امّنِإ ,ربخلا يف اهل لمعال اهَّنِإ "”(نويفوكلا )

 . اهتاوخأو نإ لوخد لبق

 .ظ نم تطقس )١(

 )١ )9؟]امم.

 . ةّيفرظلا ةّيردصملا ام : يأ ()

 اهتهباشمل كلذو «ريخلا يف لمعت فورحلا هذه نإ :انلق امنإ :اولاق نأ نويرصبلا ّجتحا (4)

 رظنا .هجوأ ةسمخ يف هباشّنلا اذه نوحضويو «ىنعمو أظفن هتهبخأ اهّنأل ,لعفلل

 .79 ١٠ص اج ينومشألا ىلع َناَّبصلا ةيشاح . 17ص اج فالنللا لئاسم يف فاصنإلا

 لبق ناك يذلا هعفر ىلع قاب وه امّنإو ؛ربخلا يف اهل لمع ال اهّنأ ىلإ نويفوكلا بهذ (5)
 ةيشاح .1975ص اج فاصنإلا رظنا .ججح كلذب مهلو ,ادتبمللربخ وهو ءّنِإ لوخد

 .١١5ص اج حيرصُتلا حرش .؟5.ص اج ناّبصلا



 هه
 | :لثم .نوُنلا ديدشتو ةزمهلا رسكب نإ : يهو 210( تس دن تاوخأو

 ديدش هللا ل نأ اوُمّلعاو )ل : لثم ءنوُنلا ديدشتو ةزمهلا حتفب ةب (00(ثآ)و . مئاق ًاديز

 ل هيوبيس هذه ركذي ملو .016 يحز روف هللا نأ اوملعاف > 216 باقعلا

 . ةروسكملا ّنِإ اهلصأ

 .دسأ ًاديز ّنأك :لثم 2*”(ناكو)

 .مئاق ًاديز ّنكل : لثم نوُلا ديدشعب (7”(ٌنكلو )

 - عع

 .اطخ وهو ةتس لصألا يف )١(

 هيوبيس بهذم وهو ؛ةروسكملا عرف يه :ليقف ةحوعفملا (نأ) ةزمه يف َفلُتخِا (؟)
 اج لوصألا ) جاّرسلا نياو ( 189 ص اج بضتقملا ) .هّريملاو ( ١1ص اج باتكلا )
 ةحوتفملا (نآ) ودعي ملو ؛ةسمدلا فرحآلا :اهتاوخآو ّنِإ يف ءالؤه لاق كلذل« ( 5١ص
 ةراتو . اهحتف بجي ةراتو . اهرسك بجي ةرات :لاوحأ ةثالث ّنِإ ةزمهلو . عِرَف اهّنأل ةزمهلا

 ,7/ص بيبللا ينغم . 5١ ؛صو 8١١ص ينادلا ىنجلا رظنا .ناهجولا زوجي

 .ةرقبلا/ )5( ١95

 .ةدئاملا/ 5ع (4)

 هيوييسو ليلخلا بهذيو .ّنإ تاوخأ نم ءّربخلا عفريو مسالا بصي فرح :ًنأك (0)
 نإ :مهّدنع مالكلا لصأف .نأو هيبشُعلا فاك نم ةبكرم اهّنأ ىلإ ءارفلاو نييرصبلا روهمجو
 لخدي ال ةروسكلا نال نإ تحفف ءهيبْشّنلاب ًامامعها فاكلا ْتمّدُق مث .دسألاك ًاديز

 .رجلا فرح اهيلع

 ينايملا فصر بحاص هراشخاو .ةبكرم ريغ ةطيسب (ُنك )نأ ىلإ مهضعب بهذو
 مهرثكأ دنع بكرم فرح :ناك :١195١ص ادج ينغملا يف ماشه نبأ لوقيو . 18٠١ ص
 181١ ص ؟ج ِبيِبَّللا ينغم .١٠78ص ينابملا فصر . 558ص ينأدلا ىنجلا رظنا

 مكحل ًافلاخم ًامْكُح اهدعب امل بسْنَت نأ وهو ؛كاردتسالاو ديكوُتلل (ٌنيكلو ُدرَت :نكل (1)
 وهو «ةطيسب ٌنكل نأ نييرصبلا بهذمو . كّرحتم هّنكل ًانكاس اذه ام : وحن ءاهلبق ام
 :اهلصأ :ةيّكرم نكل :ءارفلا لاقو . لاعفآلا يف الو ءامسألا يف هل لاثم ال ءانبلا ردان فرح
 .ةفوذحم ةزمهلاو ةدئاز فاكلاو (ّذِإو الز نم ةبّكرم اهّنَأ نييفوكلا بهذمو نأ نكل

 5078 ص يتابملا فصر . 50ص ينادلا ىنجلا . 59 ١ص اج بيبّللا ينغم :رظنأ



 هن
 . مئاق اركب تيلو .يح ًاديز تيل :لثم "0(َتْيَل)و

 فرح :ُنِإ :لوقتف . مئاق ًاديز ّنِإ :تلق اذإف .مئاق ًاديز لعل :لثم "لَم

 .هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو ؛همسا :اديزو .ربخلا عفريو مسالا بصني ديكوت
 .مئاق اديز نأ تملع :تلق اذإو هرخآٌمض هعفر ةمالعو ؛عوفرم وهو «هربخ مئاقو

 ىلع عفر لحم لحم يف هّدحو مّلكتملل (” !(لصّنم ) ريمض :ءاّنلاو .ضام لعف : ملع :لوقتف
 .هربخ :مئاقو .همسا :ًاديزو .ربخلا عفرّيو مسالا بصنُي ديكوت فرح :نأو .لعاف هن
 .ربخلا عفريو مسالا بصني هيبشت فرح :نأك :لوقتف .دسأ ًاديز ناك :تلق اذإو

 . ادتبم :ديز :لوقتف .ليخب هّنكل عاجش ديز :تلق اذإو .هربخ :دسأو .همسا :ًاديزو

 لصّتم ريمض :ءاهلاو .ربخلا عفرُيو مسالا بصنَي كاردتسا فرح :نكلو .هربخ عاجشو
 َتْيْنأَف ) هربخ :ليخبو . هّمسا هنأ ىلع بصن لحم ىف ديز ىلإ دوعي بئاغلا درفملل
 .«91(مرك عاجلا نأ نهذلا ىلإ ردابعي ال يكل (نكل) ب هلخُب تْكردَتساو هتعاجش
 ربحا عقزيو مينالا بتي «بضنو رز فرح : تيل :لوقتف . يح ًاديز تبل : 0

 جرت فرح :لعل :لوقتف .انّيونُد ٌرفاغ هللا لعل : تلق اذإو .هربخ : :يحو ٠ .همسا :ًادي

 لوعفم :بونذو ) .هريخ :رفاغو .همسا :ةلالجلا ظفلو .ربخلا ٌعفريو مسالا بصنُي
 ما ل

 :لاقي الف. بجاولا يف نوكي الو ؛ليحتسّملاو نكمُّسلا يف نركي نمت فرح : تيل(
 فصر رظنا .ًاليلق واولاب ( تول) :لاقُّي هنأ ينابملا فصر بحاص ركذو ءيجي ًادغ تيل
 .586ص اج بيبللا يتغم . 411 ص ينادلا ىتجلا . 58ص ينايملا

 «تابوبحملا يف ضف هانعمو ّربخلا عفرُيو مسالا بصنُي ءَنِإ تاوخأ نم فرح : لعل 200
 :ليقو ٠ ةّيلصأ ىلوألا همال ّنأو ءهطيسب فرح هنأ روهمجلا بهذمو . تاروذحلا يف عقرتلاو

 اذهو لع: مهلوق ليلدب ديكوَّشلل ةدئاز وأ ىادعبا مال ىلوألا همالو ءبّكرم فرح وه

 يتبملا فصر . 575 ص ينادلا ىنملا رظنا . ..ناعم ةرشع اهلو .نييرصبلا رشكأ بهذم

 . 71ص اج ٍبيِبَّللا ينغم . 7/7 ص
 .ظ نم تطقس (؟)

 .ظ نم تطقس ( 4)

 . لصالا نم تطقس (5)



2 
 لعافلاو لعفلا

 وأ ءديز ماق كلوق نم ءديز :لثم ١2'(رهاظ لعاف نم هل ًادّبال لعفلا :لاقو )
 َْمَب الإ ٌلعافلا نوكي الو . مك يف رعتسملا ريمَّضلاو . تمق نم هءاَّنلا : لثم ءريمض

 220(ماق) ديز :تلق اذإف 207( نييرصبلا دنع هيلع همدقت زوجي الو) «لعفلا

 «ره :هريدقت رتتسم ريمض :هلعانو .ضام لعف :ماقو .ًالعاف سيلو أدتبم : ديزف

 زاجأو .ربخ اهّنأ ىلع عفّرلا (*!(لحم) يف :ماق ةلمجو .ديز ىلع دوعي
 نم ديز :لثم 200( عوفرم لعافلاو ) .«*0(هلعف ىلع لعافلا ميدقت ) نويفوكلا
 :كلوق نم ديز :لثم هلعاف نع بَنِي مل نإ ءبوصنم لوعفللاو . ديز ارق :كلوق

 .ديز مالغ ءاج :كلوق نم ديز :لثم ًادبأ رورجم هيلإ فاضلاو ًاديز تبرض

 نم ؛مئاق :لثم عوفرم هربخو «مئاق ديز :كلوق نم ديز :لثم عوفرم !دتبلاو

 . ليز برص : كلوق نم ءديز :لثم عوفرم لعافلا نع بئاثلاو .مئاق ٌديز :كلوق

 )١( لصألا يف ةحضاو ريغ .
 لعافلا ميدقت اورّوج دقف «نويفوكلا امأ هلعف ىلع ٌلعافلا مدلقتي ال نأ نويرصبلا ىري (؟)

 ؛ يسعقفلا راَرملا وأ ةعيبر يبأ نب رمع لوقب ًاكّسمت هلعف ىلع
 ُموُدَي دوُدّصلا لوط ىَلُع ّلاصِو 'ر ةودصلا تلوطأف تددِص

 نرتفملا لعفلا جاتحي الو اهلصأ ىلع ةّقاك ام نإ :ًالوأ :لاوقأ ةعبرأ ( لاصو ) يف ءاملعللو
 زل لوجو يويرس بهم اهو هدعب ام هربخ أدتبم اهّددعب عوفرملا ممالاو .لعاف ىلإ اهب
 :ًاعلاث .َلّقل لعاف اهدعب عوفرللا ٌمسالاو ةثاك ال ةدئاز هذه : ام :ًايناث .رعشلا تارورض

 بهذم وهو .رخآلا لعفلا هرّسفي فوذحم لعفل ٌلعاف اهدعب عوفرملا مسالاو ةدئاز هذه ام

 بهذم وهو «رخآتملا لعفلل لعاف امدعي عوفرملا مسالاو ًاضيأ ةّفاك ام امد: :ًاعبار يرمتسستلا

 ينغم .8 64ص اج بضتقملا . 5١ص اج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا رظنا .نييفوكلا

 . 71ص اج هيربيس باعك .8 ١ /ص اج ٍبيِللا

 .اطخ وهو ( مئاق ) لصألا يف (©5)
 .ظ نم تطقس (4)

 . هلعاف مّدقت ظ يف (5)

 . لصألا يف ةحضاو ريغ (")



 فل
 ًابوجو لعافلا راعتسا

 ("0(لعف) دعب :اهدحأ 2200( نكامأ ةعبرأ) يف ًابرجو ٌرتتسي ُلعافلا :لاقو
 ينبم رّك ذملا درفملل رمآ لعف :ٌرصنا :لوقتف ءٌرصنا :لثم رٌّكَذملا درفملل رمألا

 :تلق ولف .لعاف هنأ ىلع عقّرلا لحم يف ًابوجو رتتسم ريمض هيفو ءنوكّتسلا ىلع
 «هنع ىنختسُي ال لعاقلاو «هنع ءاتغتسالا ةّمصل ًالعاف تنأ نكت مل ءتنأْصنا

 ىّنشملل وأ .يرصنا :لثم تنوملئ رمآلا لعف ناك ولف .لعافلل ديكوت وه لب
 ءايلا وهو «لعافلا ريمض زربأ 70( نرصناو ) اورصنا لثم عمجلل وأ .ارصنا :لثم

 .2*)(نونلاو ) واولاو فلألاو

 دعب :ًابوجو هيئان وأ لعافلا اهيف رتعسي يتلا *!(ةيقابلا ) ةئالّثلا نكامألاو

 عراضم لعف :رصنأف .رصنأ :لثم ةزمهلاب ًابوديم (70(ناك اذِإ) عراضملا لعشلا
 ًابوجو رحتسم ريمض هيفو «هرخآ ٌمض هعفر ةمالعو ؛مزاجو بصان نع هدّرجتل عوفرم

 وحن «رمألا لعف مسا لعاف :ًالْوَأ ءاهنمو لعافلا ٌراتنسا اهيف بجي ىرخأ عضاوم تيقب (1)
 .خلإ . .لازتو هّضأ

 .خلإ .هأوأو فأ وحن عراضملا لعفلا مسا لعاف :

 .ًالداع نسحأ ام وحن بجعُتلا لعف لعاف :ًاثئاث
 .راّرجلا دجسم نم مدقأ ىصقألا دجسملا وحت «ليضفّتلا لعفأ لعاف :ًاعيار
 .ًانزام نركي الو ءأركب ادع امو ًادلاخ الخ ام اوماق : وحن ءانثتسالا لاعفأ لعاف :ًاسماخ
 ٌبرَضَف» :ىلاعت هلوق وحت :رمآلا ىلع لاَدلا لعقلا نع بئاَنلا ردصملا لعاف :ًاسداس

 حرش .١٠٠ص اج حيرصُتلا حرش .185١ص دئاوفلا ليهست رظنا . ذمحم / ؛ 4 باقرلا
 ه٠. ص اج ىنومشألا

 ظ نم تطقس (؟)

 .ءظ نم تطقس (7)

 ءظ نم تطقس (:)

 . لصألا نم تطقس (0)
 ءظ نم تطقس (5)



 ضإ
 ًاءودبم ناك اذإ عراضملا دعب وأ . ةزمهلاب ءودبم هّنأل ءلعاف هنأ ىلع عقلا لحم يف

 وأ نونلاب ءودبم هنآل ابوجو رتتسم ريمض :(رصنن ) لعافف .رصتن :لثم نونلاب 2 ع 5 3 3 50 .٠

 :رصنت لعافف .ٌرصنَت تنأ : لثم «درفملل تاب اءوشبم ناك اذإ عراضملا لعفلا دعب

 ٌرِصتنو ءانأ ٌرصتأ : تلق ولف رّكذملاو درفملل ِءاّنلاب ءودبم هّنأل ًابوجو رعتسم ٌريمض

 .مهنع ءانغتسالا ةّممصل «نيلعاف تنأو ُنحنو انأ نكت مل «تنأ ٌرصنتو «نحن

 نينثالل وأ ءَنيلعْفَت تنأ :لثم ةدحاولا باطخل ءاّنلاب ًاءودبم ٌلعفلا ناك ولف

 ريمّتطلا زرب .نمّقت نّثنأو ءنوموفقت معنأ :لثم عمجلل وأ «نالعفت امعنأ :لثم

 .290(نوُثلاو واولاو فلألاو ءايلا وهو

 . موقت دنه :لثم ًابوجو رتتسي مل ةبئاغلل ءاّنلاب ًاءودبم عراضملا ناك اذإو

 .هراتتسا ىري امّنإو ءلعافلا فذح ىري ال هّنأ ىلع لدي امم ءلعافلا فذح ىلإ فّلؤلاْرشُي مل (1)
 «ةّدمُع هَّنأل ,فذحُي ال لعافلا نأ ىلإ هريغ بهذو ؛ةيفاكلا حرش يف يضّرلا بهذ دقو

 :اهنم لعافلا اهيف فذحُي عضاوم كانه نأ الإ .رتعسي هّنكلو

 4 ةبرقم اذ ًاميعي ةبّغُّسَم يذ موي يف ٌماَعطِإ وأ :ىلاعت هلوق وحن يف ردصملا لعاف :ًالَوأ
 .دلبلا/ 4 ١9

 مهب عمصأ )ط : ىلاعت هلوق وحن هيلع لدي ٌريظن هل مّدقت اذإ بْجَعنلا يف (ب لعفأ ) لعاف :ًايناث
 .مرم| ١١4 رصبأو

 .ةرقبلا/ ٠ «رمألا يضقو : ىلاعت هلوق وحن هنع لعافلا بئان ةباين دنع :ًاقلاث

 سيل قيقحُتلا دنع ديعسف . ديعس الإ ماق ام :مهلوق وحن لعافلا ماقم لدبلا ةماقإ يف :ًاعبار
 . ديعس الإ دحأ ماق ام ,مالكلا لصأو ءماق لعاق نم لدب وه لب ؛ماق لعاف

 نركي امّلق :كلوق وحن ةدئَّزلا (ام) امهب تلصُنا اذإ ءامهوحنو َردكو لق لعاف :ًاسماخ
 . كلذ نوكي ام َرْبَكو .كلذ

 .رجفلا/ ؟؟ # كّبر ءاجو# : ىلاعت هلوق يف امك ٠ فاضملا ماقم هيلإ فاضل مقأ ذإ :ًاسداس

 . كّبر ُرمأ ءاجو :ريدقتلا َّنِإَف
 ريمض ىلإ دنسملا لعفلا يف كلذو نينكانملا ءاقعلا نم ِصّنْخَّتلل فذُح يذلا لعافلا :ًاعباس

 روذش حرش ةيشاح رظنا .موق اي نْرضا :كلوق وحن ديكوُتلا نونب ديك وتلا دنع ةعامجلا
 .7١١ص اج حيرصُتلا حرش . 17ص ىدّنملا لبو ىدّنلا رطق حرش . ١50 ص بهُذلا



 ام ٌرسْككَتو ءهلوأ مُضَن : د ءلوعفملل هينبت نأ ) تدرأ اذإ «يضاملا لعفلا : لاقو

 لبق ام رسكو امهلوأ ٌمضب .برضو ٌرِصْن :بّرَضو رص يف كلوقك «7١(هرخآ لبق
 .اهرخآ

 لبق ام ٌمتفّتو ) «هلوأ مضت م : «لوعفمللل هينبت نأ تذرأ اذإ ءعراضملا | لعفلاو

 لبق ام حتفو امهلوأ ٌمضب «برضُنو ٌرَصْنُت :برضتو ٌرصْنَت يف كلرقك :2":(هرخآ
 .امهرخآ

 :لثم -فورح ةعبرأ ىلع يأ- ًاًيعابر يضاملا لعفلا ناك ىعم :لاقو

 ًامومضم هعراضم لَو ناك 01(جّرفلو * '(لتاقرو '* '(مركأرو © (جرحد )

 200 (كلذ ادعإ اميف حتفيو .اهلوأ مضب .جرفُيو لتاقيو مركُيو جرحدُي :لثم
 .جرختسُيو قلطنُيو رصمت : لثم

 يضاملا لعفلا ناك اذإ انأ . فيعضُنلا نم ًايلاخ نّبَعلا حيحص يضاللا ٌلعقلا ناك اذإ اذه )١(

 : عاب . ميص : ماص : :وحن ءرسكلا ام ءهئاف يف زاج لوهجملل ينُيو -نييعلا لتعم - فوجأ
 قطنلا- مامشإلا اّمإو . لوُق :لاق . عوُب : عاب . موُص :ماص : وحن مضل امو لبق :لاق .عيب

 ءزجب ًالَوأ ملكتملا قطنيف عيرسلا يلاوتلا ىلع ةرسكلاو ةّمضلا نيب عمجت ةّيتوص كر
 يف اذه عقوي الآ طرشب -ءاي هدعب بلجي ة ةرسكلا نم ريبك ءزج هبقعي ؛ةّمضلا نم ليلق

 .رثكألا رهو مضلا هئاف يف زاج (َّدع) لثم ًامغْدُم ًاقّعضم لعفلا ناك اذإ اّمأ . سبل

 مسق بجاحلا نبا ةيفاش حرش رظنا .سّبَل يف اذه عقوي الأ طرشب .رسكناو .مامشإلاو

 . يذابارتسألل 35ص الج )١(

 . باصُيو «عابُيو «لاقُيو ماصُي :لثم اردقم رخآلا لبق حتفلا نوكي دق (؟)

 .دّرجم يعابر لعف (1)

 . ةزمهلاب ديزم يعابر لعف ( 4)
 .فلألاب ديزم يعابر (5 )

 .فيعضتلاب ديزم يعابر )١(

 . يسادسلا لعفلاو . يمامُخلا لعفلاو ءيئالثلا لعفلا يف يأ (7)



 تف
 رمألا لعف ءانب ةّيفيك

 ةعراضملا فرح دعب يذلا فرحلا ناك نإف ءعراضملا ىلإ رظنُت نأ يهو

 يتأتو «ةعراضملا فورح -عراضملا يأ هنم تنأ طقسُتف :جرحد تك ًاكرحعم

 نم رمألا يف كلوقك (!2١ ةروص) ًاموزجم ةعراضملا فورح دعب يقابلا ةروصب
 يجرحدو اوجرحدو ٌحِرحَد :كرحتم ةعراضم فرح دعب امم .جرحدُي لثم

 ةروص ىلع يقابلاب نايتإلاو ةعراضملا "!( يفرح ) فذحب «نجرحدو اجرحدو
 فذذحبب هعراضم ٌمَرُج نِإف 20( هعراضم هب مزجُي ام ىلع ينبم رمآلا ّنأل) «موزجما

 (؟2(ناك) إو .كلذ ىلع ينبم هنم رمألاف «ةّلعلا فرح و نوُثلا وأ ةكرحملا
 يأ-هنم تنأ طقُسُت .رصنتك .ًانكاس) ةعراضملا فرح دعب يذّلا فرحلا

 امك 6 ةروص) ًاموزجم يقابلأ ةروصب يتأتو .0*2( ةعراضملا فرح .-عراضملا

 ديزت كّنأ الإ . -ًاكّرحتم هتعراضم فرح دعب يذلا يا- لّوألا مسقلا يف لعفت
 يف ًانكاس هيف «ةعراضملا فرح دعبام نوكي يذلا -ناكملا اذه يف يأ انه
 ةروسكم . نكاّسلاب "")( قطثلا ) رذعتل لصو ةزمه رمألا لأ يف ةصاخ ءادتبالا

 .ظ نم تطقس )١(

 .ظ نم تطقس (؟)

 نركت نأ لاعفألا يف لصألا نأ نوكسلا ىلع ينبم هّنأ ْورُي نيذّلا ,نويرصملا لوق اذه (؟)
 . نوكسلا ىلع نوكي نأ ءانبلا يف لصألاو «ةينبم

 «لعفا وحن يف رمآلا يف لصألا ّنِإ ذإ ءمالب موزجم برعم رمآلا لعف نأ نوَريف تويفوكلا اّمأ
 ءيج اولقثتسا ؛هلامعتسا رْثك امل هنا الإ . بئاغلل رمألاك «لعفتل وحن .ماللاب نوكي نأ
 ليصفت رظنا .ًايرعم رمآلا لعف نوكيف «فيفخُتلل ةعراضملا فرح عم اهوفذحف هيف ماللا

 .اهدعب امو ه5 ؛ص ١ج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا يف ةلأسملا هذه

 ١ .ظانم تطقس (:)

 .لصألا نم تطقس (20)

 .ءظ نم تطقم (7)

 .ءادعبالا ظ يف )٠(



 نبع تناك ّنِإف . برضتك ةروسكم وأ «ملعتك ةحوتفم عراضملا نيع تناك ّنِإ

 «00(نم ) رمألا يف كلوقك «هنيعل ًاعابتا لصولا ةزمه ّمضتف «ةمومضم عراضملا
 رسكب برضاو مّلَعا :ةروسكم هنيع امم برضيو «ةحوتفم هنيع ام مّلعي لثم

 رصنا :ةمومضم هنيع امم رّصني لثم 29!( نم ) رمألا يف كلوقكو .امهيف ةزمهلا

 .-ةزمهلا مضب-

 ةزمه اوُحَتَقَو :(90(هفيرصت ) يف -ىلاعت هللا همحر- (4")( يّرعلا) لاق

 (مركؤُي ) مركُي لصأ إف -روجسهملا يأ- ضوفرملا لصألا ىلع ءانب مركأ
 ةزمه ال ءلصأ هيف ةزمهلا نأ يأ ةعراضملا فرح (*0دعي) ام كيرحتب

 ةدايز عم يضاملا فورح يه ءعراضملا فورح نأل ءيضاملا يف اهدوجول ءلصو

 «مركأ لثم يف نيّتزمهلا عامتجال عراضملا نم ةزمهلا تفذحف «ةعراضملا فرح

 فذُّحو «هنم رمألا يتُب اًملف «بايلل ادرط مركُيو مركُتو مركُت هيلع لمح مث

 وهف .ةحوتفملا ةّيلصألا ةزمهلاب هلّوأ ىف ىتأ ءنكاس هدعبو ةعراضملا فرح هنم

 يا- ضوفرملا لصألا لامعتسا نمو .يناّثلا مسقلا نم ال لوألا مسقلا نم

 ,ظ نم تطقس )١(

 .ظ نم تطقس (؟)
 فيرصُنلاو ةغّللاو وحّنلاب ملاع بيدأ «ينامترلا يجرزنخلا ميهاربإ نب باّمولا دبع : يرعلا (*)

 يّزعلا فيرصت هل (نيادلا زع) يّرعلا هل لاقي .دادغبو لصوملا يف ماقأ .ضورعلاو ةغالبلاو
 ماع دادغب يف يفوت .وحّنلا يف يداهلاو .راعشألا مولع يف راظُتلا رايعمو . فرصلا يف

 نيفراعلا ةيده .7١١م8ص ؟ج نونظلا فشك ,١؟؟ص ؟ج ةاعولا ةيغب رظنأ .ه

 . 53 ص اج

 خيّشلل "١ص يناميرلا فيرصت ىلع دعّسلا حرش ةءارق ىلإ ينامألا جيردت باتك رظنا ( 4)
 . يراجلا رمع نب دمحم يوونلا ةمالعلا طبس قحلا ديع

 . لصألا نم تطقس (5)



 0 مالا لوت ) -روجهملا

 .ذاش وهو

 عراضملا لعفلا بصن

 هلوق لثم 01(0'2) :يهو ةعبرأ عراضملا لعفلا بصنت يتّلا فورحلا :لاقو

 بوعي نأ ديري هلللو» 04 مُكْنَع ْفْقَحُي نأ هللا ُدْيِرُيِ) :ىلاعت

 . مزاجو بصان نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف :نيتيآلا يف ديري .«*)4 مُكْيَلَع

 نب رواسملو جاّجعللو يسعقفلا َناّيح يبال ءاملعلا هبسن دقو زجّرلا رحب ىلع دهاّشلا اذه )١(
 . سبع ينب دبعلو يسبعلا دنه

 ضوفرملا لصألا لامعتسا ىلع عراضملا يف ةزمهلا تابثإب (امركؤي ) لامعتسا هيف دهاتشلاو

 .هيلع ساقي ال ذاش وهو .روجهملاو
 : يه ىرخأ ةياور تيبلا يور دقو

 اننَمُت هيك ىلغاشنت  اَملَْي ملم لماجل ُهبَْسَي
 فاصنإلا .57 ١ص بلعث سلاجم 78ص ؟ج عمارملا عمه . 25ص ةج ةنازخلا رظنا

 ١7ج ينومشألا حرش . 47ص ةدج لصفملا حرش . ؟47ص اج فالقلا لئاسم يف

 . ١7ه ص اج حيرصُملا حرش 5١. 84ص

 ىٌّتحك هسفنب بصان هنأ رهظي ام ضعب عم رّدقُت اهنوكل لاعفألا بصاون ْمُأ يهو :نأ (؟)

 «عراضملا يف لمعلل ةمزال يهف «ةبصان ةّيردصم تناك اذإو .دوحجلا مالو يكو مالو

 لعقلاب لصوتو «يفرح لوصوم هذه نأو . عراضملل ًابصان ًايردصم افرح نوكتف
 فصر رظنا .رمألا ىلع اهنوخُد يف فتحا دقو .ًايضام وأ رم امك ناك ًاعراضم «فرصتملا

 9١7ص ينئادلا ىنجلا . 7؟ص ا١ج بيبللا ينغم .١١؟ص ينابملا

 .ءاسنلا 75865١

 .اطخ وهو هللا ديري لصألا يف ( 4)
 ,ءاسّنلا /؟6(97)



 ل
 لعافلاو . لعاف :--ىلوألا ةيآلا يف ميركلا مسالاو . هرخآ مض :هعفر ةمالعو

 ادعبملاو . ادعم ةيئاّلا ةيآلا يف ميركلا مسالاو . هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم

 لعفلا بصني ءبصنو يردصم فرح :ًلأو :هرخآ مض : هعفر ةمالعو عوفرم
 حتف امهبصن ةمالعو نأب نابوصنم ناعراضم نالعف : بوتيو ففخيو . . عراضملا

 .هب قّلعتم وهف «فّقخي لرعفم بصن لحم يف رورجمو راج :مكنعو .امهرخآ
 .هب قّلعتم وهف ءًاضيأ بوتي لوعفم بصن لحم يف رورجمو راج :مكيلعو

 يفن فرح :نآ .©204 نيفكاع هيَلَع حرب نأ :ىلاعت هلوقك (نل)و
 بصنيو مسالا عفري «صقان عراضم لعف :حربن .عراضملا بصنُي لبقتسملل
 .ًايوجو هيف رتتسم ريمض :همساو «هرخآ حتف هبصن ةمالعو ْنَلِي بوصنم «ربخلا
 . ملاس رّكذم عمج هَّنأل ءايلا هبصن ةمالعو ءبوصنم وهو ؛حربن ربخ :نيفكاع

 .نيفكاعب قّلعتم (")( رورجمو راج ) :هيلع

 نينمؤملا ىَلَع وكي ال يكل ) : ىلاعت هلوقك ,*اةّلعلا ىنعمب يتلا ( يك )و
 انا ةدرتك :ةيليلككال ةيردصم» يكو ةّيليلعت ةّراج :ماللاف . (40)# جرح

 عفري صقان عراضم لعف :نوكي .؟ 0( هلثم ىلع لخدي ال راجلا نأل) ةّيردصملا

 فرح : ىلع .هرخآ حتف هبصن ةمالعو ءيكب بوصنم وهو ربخلا بصنيو مسالا

 ةهطلوك(ا)

 ,لصآلا نم تطقس (؟)

 يكل ماللا قوحل يف صّخلتي ةبصاَّنلا يكو ةّيليلعّتلا يك نيب قرفلا نأ ةاحّتلا روهمج ىري (؟)
 ضاق اذهو رّدقُت دق ماللا نأ ءًاضيأ نوريو «ةّيليِلَعنلا وأ ةراجلا يكل اهقوحل مدعو «ةبصانلا
 .187ص اج بيِبَّللا ينغم رظنا .ماللا اهيلع لخدت مل اذإ نّيّهجولل ةحلاص يك ّنأب
 . 716 ص ينابملا فصر .١55ص ينادلا ىنجلا

 .بازحألا /54(707)

 ينغم يف ماشه نبا ركذ امك ةّيردصم وأ . مالل ةدكؤم ةّيليلعت انه يك نوكت نأ زوجي ( 5)
 -185ص اج بيَِّللا



1:١ 

 رك ذم عمج هنأآل «ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم مسا :نينمؤملا .رج

 فوذحمب قلعتم وهف ؛نوكي ربخ هنأ ىلع بصُنلا لحم يف رورجناو راجلاو ماس

 مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو «نوكي مسا :جرحو .رقتسم وأ رقتسا هريدقت ًايوجو
 . هرخآ

 باوج فرح :ًاذإف .كينآ انأ :لاق نمل ؛كّمركأ ًاذإ :كلوق لثم 0'2(ًاذإ)و
 حتف هبصن ةمالعو ًاذإب بوصنم عراضم لعف :مركأو «عراضملا بصني ءازجو
 لصُتم ريمض :فاكلار .هدحو مّلكتملل ًابوجو رتتسم ريمض :هلعافو .هرخآ

 الإ عراضملا ًاذإ بصدَت الو .هب لوعفم هَّنأ ىلع بصن لحم يف بطاخخا درفملل

 كُمركأ ًاذِإ ")(انأ ) :لثم يف لمعت الف .مالكلا لّوأ ةردصتم نوكت نأ طرشب

 كئّدح ولف «ًالبقتسم اهدعب لعفلا وكي نأو .1(ةردصتم) تسيل اهنأل
 .240(لاحلا ديرت ) كّنأل «عفّرلا نّيعت «قدصَن ًاذإ :تلقف ثيدحب صخش

 ركأ -1*2(ركب) ابأ اب ًاذِإ : تلق ولف ءاهب ًالصّتم عراضملا نوكي ًانأو
 . لصفلل «عفرلا نيعت

 ريغ يأر وهو .مسا اهّنَأ ىري نييفوكلا ضعب نأ الإ :فرح اهّنأ نييوحنلا روهمج ىري )١(
 تلخد اذإف ةّيلعفلاو ةّيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت دقو .اهسفنب ةبصان فرح اهّنأل بئاص

 لعفو ةّيبلطلاو ةيضاملا لاعفألا ىلع تلخد اذإ كلذكو .اهيف رّؤت مل ةّيمسالا لمجلا ىلع
 .لاحلا

 نم هارآ يذّلأو ءاهمصر يف ةأدع ًالاوقأ يناّذلا ىنجلا يف ف يدارملا قاس ْذِإ ءاهمسر يف فلّتخاو

 امسحو فالخلل ًالح -فلألاو نوثلا- نيهجولاب اهمسر زاوج هب ارحّرص ام مومع
 . 5ص ينابملا فصر .١75ص يناذدلا ىنجلا .؟١ ص ١دج بيبللا ينغم رظنا . بارطضالل

 .ظ نم تطقس (؟١

 .أطخ وهو ةيردصم لصألا يف (8)

 .أطخ وهو .لاحلا ديرت ال ظ يف (5)

 .نسحلا لصألا يف (5)



 :(0)(هلوق ) لثم مَّسّقلاب لصفلا رضي الو

 بيشّملا لبق نم لفطلا بّيشُت برَححب مُهْبِمَرَن -هللاو- تذإ

 ,0"2لعفأ ال نذإ :ة ةيفاثلا الب وأ

 عراضملا لعفلا مزج
 فورح يه يتلا هدارمو -ةسمخ- عراضملا لعفلا مزجت يتلا فورحلا : لاقو

 .ةمزاج يهو ءحصألا ىلع فرح اهُّنِإف '"!(ام ْذِإ) هيلع درول الإو . فالخ الب

 :هلوق هيف دهاّشلاو .رفاولا رحبلا ىلع يراصنألا تباث نب ناّسح رعش نم دهاشلا اذه )١(

 لصافلا نال ءأنذإب ( يمرن) عراضملا لعفلا بصن ثيح . (يبرحب مهّيمْرَت -هللاو- ْنَذِإ)
 . 751١ ص بهّذلا روذش حرش . 4 ,ص ناّنسح تاويد رظنا .مسقلا « ؛لعفلا نيبو امهتيب

 .184ص ؟"ج ينومشألا حرش . 576 ص ١ ج حيرصُملا حرش

 كلذ يف راج هنأل عراضللا لعفلا بصنت يتلا ىرخآلا فورسحلا فلؤلا ركذي مل (؟)

 « يك ءْنَل ءانأ : يه :ةعبرأ بصارُنلا ناب نمؤي يذلا يرصبلا بهذملا ىلع -هتداعك-
 ةّيعملا راو وأو (ليلعّتلاو دوحجلا) ماللاو ىّنح : يهو ىرخألا ةسمنخلا فرحألا اأو . نّذإ

 ادع . عراضلا لعفلا َنيبو اهتيب ًابوجو ةرمضم أب لب ءاهسفنب بصتت الف «ةّيبّسلا ءافو
 ةّيعملا واوب ةفطاعلا (ّمُث ) نويفوكلا َقَملأو .اهسفنب بصنت اهّنأ نويفوكلا ىري ْذِإ ءىَّنح
 .بلّطلاو يفّنلا اهقبسي ّنأو ةّيعملا ىلع ىنعملا ةماقتسا طرشب ىنعملا يف
 عراضملا لعفلا بصتت يلا ةسمدملا فورحلا هذه نم فرح لكل ًاطورش نويوحّنلا ركذو

 هذه ليصفت رظنا .غّوسم الب يشاوحلا نم راثكإلا ًابْنمَت اهيف ضوخأ ال نأ ىرأ ةرمضم ناب
 روذش حرش . .اهدعب امو 187ص وحُنلا ىف فذ لمجلا 6 ٠ص دئاوفلا ليهست يف ةلاسملا

 21 نض انج بيلا ينذنم اهتلتعب امو. 1١مل كلاسملا حضوأ . 15 «ص بهّذلا
 .350ص اج . 784 ص 17١27ص 171 ص 21 75ص ١١ص

 نبا دنع فرحو ةّيطرُشلا نإ ةلزنمب هيوبيس دنع فرح يهو «نيلعف مزجت طرش ةادأ :ام َذِإ (7)

 رظنا . يسرافلاو جارسسلا نباو دّربملا دنع فرظو .(ام اذِإ رهو حصالا ىلع فرحو ) :ماشه

 فصر . 87ص بيبَللا ينغم ١. 44ص دج كلاسملا حضوأ . 8ص اج وحنلا يف لوصألا
 . ه١ 8ص يناذدلا ىنجلا . فص ينابللا



 ض
 راشأ ةعبرأ يهو «!!(ًادحاو) ًالعف مزجي ام :امدحأ .نامسق مزجلا فورحو

 :ملف .©04 ًاروكذم ًاكيش َنْكَي ملل :ىلاعت هلوق لثم مل يهو :هلوقب اهيلإ
 عراضس لعف :نكي .220( يضاملا ىلإ هانعم بلقو عراضملا يفنل مزج فرح
 هَّنأ ىلع عفر لحم يف رتتسم ريمض هيفو ؛هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملي موزجم
 . (ءيشل ) ةفص :ًاروكذمو .اهربخ :ًاعيشو «نكي مسا

 يفدل مزج فرح :اًملف .©*04 باذع اوقوذي امل لب ل لثم :«؟1(اًمَل)و
 .لاحلاب ًالصٌّتم نوكي انآ امل يفنم يف دب الو .يضاملا ىلإ هانعم بلقو عراضملا

 .20(عقوتم ) هل مهقوذ ّنأو «نآلا ىلإ هوقوذي مل ِمِهّنأ ةيآلا ىنعم نأ ىرت الأ

 همزج ةمالعو املب موزجم عراضم لعف :اوقوذيو .ةمّدقتملا ةيآلاك ًاعطقنم نوكي

 .ةسمخلا ةلثمألا نم هّنأل ءنونلا فذح

 .ءظ نم تطقس )١(

 .ناسنإلا (7١

 بلقي بلقو همزجي مزجو ؛عراضملا لعفلا يفني يفن .بلقو مزجو يفن فرح ٌمَل نأ يأ (؟)
  يضاملا ىلإ هانعم

 . ةّيئاننتسالا اّمَل : يناّذلاو . ةّينيحلا ال لّوألا .هجوأ ةثالث ىلع مالكلا يف ُدرَتو :اًمَل (4)
 ًايضام هبلقتو هيفنتو همزجتف عراضملاب صعختو ءانه ةدارملا يهو ةمزاجلا امل : ثلاّثلاو
 نأ : يناّثلاو . طرش ةادأب نرعقت ال اهّنأ :اهدحأ .رومُأ ةسمخ يف اهقرافت اهنا الإ ءملك

 الو لاحلا نم ًابيرق الإ نركي ال امل يفنم نأ : تلاَلاو . لاح ا ىلإ يفّتلا رمتسم اهيفنم
 : سماخلاو .مل يفنم فالخب هتوبث عّقوتم امل يفنم نأ :عبارلاو .مل يفدم يف كلذ طرتشي
 . 58ص ينادلا ىبجلا . 78ص اج بيسأل ينغم رظنا .فذحلا زئاج اّمَل يفنم نأ

 7١ . 1 ١ 4ص ينابملا فصر

 .صام( مز

 .عوطقم ظ يف (1)
 .ميرم 407١|
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 ماللاف .2906 هتْعَس نم ةَعَس وُذ قفنيل ١ : ىلاعت هلوقك ءرمألا 7'2(مال)و

 ىنعمب وذو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو اهب موزجم عراضم لعف :قفنُيو رمآلل
 ءامسألا نم هنأل )و اولا هعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو ءلعاف وهو بحاص

 :ءاهلاو .رورجم :هتّعسو .رج فرح :نمو .هيلإ فاضم :ةّعسو .2"'(ةَّنسلا

 :ىلاعت هلوقك ءاعّذلل راعتستو .قفنيب قأعتم رورجملاو راجلاو .هيلإ فاضم

 0004 كليايلَع ضل
 .ةيهان الف . 304 انعم هللا ّنِإ نزحت الو : ىلاعت هلوقك . يهّتلا يف ذ(*0(ال)و

 رتتسم ريمض : هلعافو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف نزحتو

 قيدّصلا ركب وبأ وهو هلق هللا لوسر بحاص (!١( ىلع) يأ- هبحاص ىلع دوعي

 .«1(امهّبحُت انف ) هلع قّلَخلا دّيس ءاول تحت هترمّر يف اَنّرَشَحو هع هللا يضر-
 فرظ ) عمو .اهمسا : ةلالجلا ظفلو . ربخلا عفرُيو مسالا بصنُي ديكوت فرح : ا

 ىلع اهدعب عراضملا لعفلا مزجيف . بلّطلل ةعوضوملاو مزجلل ةلماعلا ماللا يه :رمألا مال )١(

 مّلكتملل عاونأ فالتخا ىلع هعم مزاتف لوهجملل ينبملا ىلع لخدتو «مزجلا تالاح عاونأ
 ىنجلا . ؟55ص ينايملا فصر .١؟7”ص اج بيبللا ينغم رظنا .بئاغلاو بطاخملاو

 ١ 1 -١١١ص ينادلا

 .قالطلا /؟(؟)
 ءامسألا هذه نم نهلا اطقسأف يجاّجزلاو ءارفلا اّمأ اهنم نهلا ّدَع ْذِإ ةّمس اهّنأ هيوبيس ركذ (")

 ١ - 44ص ىدّتلا رطق رظنا . طقف ةسمخ اهدعو

 .فرخُيلا /4(007)

 همزج ىلع لمعتو ؛عراضملا ىلع لوخّدلاب صتختو ك ارّثلا بلطل ةعوضوملا يهو :ال (5)

 ١ج بيبَللا يدغم رظنا .امّلكعم باوأ ًابئاغوأ ًابطاخم هنم بولطملا ناك ءاوس هلابقتساو

 0 ٠ ص ينادلا ىنجلا .157ص ينابملا فصر . 74ص

 .ةبوتلا /5(40)
 ,ظانم تطقم (7)

 ,.ظ نم تطقم (8)
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 وف هر هلأ ىلع علا لحم يف وو 1( بوصنم فل (١1 فرت ريغ
 290( لصُّتم ) ريمض : (ان)و .انعم نئاك هللا نإ :هريدقت ًابوجو فوذحمب قلحتم
 .هيلإ فاضم هَّنأ ىلع ٌر لحم يف هعم نمو مّلكتملل

 نإ ) :هلوقب هيلإ راشأ .نيلعف مزجي ام ةمزاجلا فورحلا يمسق نم يناّثلاو
 مزجت ةّيطرش :نإف .«* >4 مكمحري اشي نإ )و : ىلاعت هلوقك (؟!( ةّيطرّشلا

 عراضم لعن : أشيو .ًاباوجو ءازج يناَّثلاو 7( ًاطرش ) لوألا ىَّمسُي نيلعف

 . ىلاعت هللا ىلإ دوعي ريمض :هلعاف ؛هرخآ نوكس همزج ةمالعو نأب موزجم
 امك هلعافو «هرخآ نوكس همزج ةمالعو نأب موزجم عراضم لعف : :محريو
 هنأ ىلع بصن عضوم يف بطاخملا رُّكّذملا عمجلل لصّتم ريمض :مكو . مّدقت

 .هي لوعفم

 .بوصنم ظ يف )١(

 ام ىلإ فاضم مسا يهف اهتكّرحتم تناك اذإ ءاهتكرحتم نوكتو يعل ةنكاس عم نوكت (7)

 نم اهيف نوكّنلا نأ هيربيس ىريو .ًاعم لاقّيف نّوتتو :ةّيفرظلا ىلع برصنم اهدعب

 اج بيلا ينغم :رظنا .ةاحّتلا روهمج دنع ةّيفرظلل مزال فرظ يهو .رعّشلا تارورض
 . 708 ص ينادلا ىنجلا . "78ص ينابمل فصر . :5ص ؟ج هيوبيس باتك 57١. ص

 .ظ نم تطقس (7*)

 ءازجملا :يناّثلاو . طرشلا :امهدحأ «نيعراضم نيدعف مزجي طرش فرح :ةّيطرشلا نإ ( ؛)

 ضام ىلع لخدت نإ زوجيو . امهيف رّثؤت الف نييضام ىلع لخدت نأ زوجيو . باوجملاو
 الف ًاعوفرم ىقبي هنإ :لاق مهضعبف ؛عراضملا يف ة اوقلتخاو ينم يضاملا ىقبيف «٠ عراضمو

 الب نرتقت دقو .همزج بوجو ىري مهمظعمو :هلبق يضاملا يف رّثؤت مل اهّنأل .هيف رّثوت
 فصر . 7١ص يناّدلا ىنجلا .؟؟ص اج بيلا يتغم رظنا .اهلمع ىقبيو ةيفاّثلا

 . ١١ 6ص ينابملا

 .ءارسإلا / 54 ع0

 .ًايطرش ظ يف (1)
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 نم لبقتسي امل ٌرقتسا «فّرصتم ريغ فرظ :ةّيئاجُقلا ريغ (١7 اذإ) :لاقو

 ىلع لوخد لاب صتخبيو (*!(ًابلاغ ًالمععسم ٌرقتسا) طرّشلا ىنعم هيف نامل

 هلوق وحن اًمأو هقفاو ْنَمو -ىلاعت هللا همحر - (؟!(هيوبيس) دنع ةّيلعفلا ةلمجلا

 هريدقتو تّقشنا هرّسفي لعف ريدقت ىلعق . (406 تّقهشنا ٌءامّسلا اذإ)ط : ىلاعت

 ًاريثك ًايضام اهدعب لعفلا نوكيو . تّقشنا ءامّسسلا تّقشنا اذإ -ملعأ هللاو-

 :2*)(هلوقك ) ةرورضلا يف الإ ( مزجلا ) اذإ لمعي الو «كلذ نود ًاعراضمو

 ىتغلا جراف ٌةصاصْخ ِكّبصُت اذإو

 الإ اهب مَرْجُي ملو ًابلاغ طرّشلا ىنعم ةنّمضتم «نامزلا نم لبقتسي ام ًافرظ اذإ نوكت :

 بهذمو . ًاقلطم اهب مزجلا نويقركلا زاجأو . نييرصبلاو هيوبيس دنع ةرورض رعّشلا يف

 « حتقلاو هللا رصن ءاج اذإ 9 وحن رهاظل .رّدقم وأ رهاظ لعف ألإ اهيلي ال نأ هيوبيس

 نأ نوريف نويفركلا امآ .قاقشنالا / ١ 4 تقَّشَنا ءامّسلا اذإ وحن رّدقملاو .رصُّنلا/ ١
 1, ..هلعف ىلع مدقت لعاف اذإ دعب عقاولا مسالا

 ىلإ ةيفرظلا نع جرخن دقو .طرشلا ىنعم نم ةدرجم ابلاغ نامّرلا نم لبقتسي امل افرظ نوكتو

 ينغم . 11ص مج هيوبيس باتك :رظنا .ةلمجلا نم اهعقوم بسح برعُتو ةّيمسالا

 . 5517/ضص ينادلا ىنجلا . هد ص ؟١ج بضتقملا . ١5ص ينابلا فصر . 58ص اج بيبلألا

 .ظ نم تطقس )١(
 .١1ص اج هيوبيس باتك رظنا (7)

 ,قاقشنالا )4(١/

 رهانات تيبلاو ١ ليك جدلا ىلع بيرل تم ربص انف(

 : ىنغلا ج ٌراف ٌةصاصَخ 3

 اذإو هلوق يف اهدعب عراضلا لعفلا زجف قّيطرشلا اذإ َلَمعأ رعاّشلا نأ هيف دهاشلاو

 .جراف ...كّبصُت

 :فافخ نب سيق دبع لوق هنمو . ةرورتضلا يف الإ زوجي ال اذهو

 ٍلّمَجَتَق ةصاصضخ كّبصُن اذإو ١ ىنغلاب كبر كائغأ ام
 .720/ص يناذدلا ىنجلا . 7” ص بلوت نب رمُثلا ناريد . ة”ص اج بيبللا ينغم رظنا

 . 5١ص ؛ج ينرمشألا حرش ٠١. 7ص اج عمارهلا عمه

 د اذإو
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 ردقت الو «ةّيمسالا ةلمجلا اهيلي نأ زوجي مهقفاو نمو 2')(هيوبيس ريغ)و

 .ًاعيش 200( ةيآلا ) يف

 لبقتسم نامز فرظ :اذإ : -ىلاعت هللا همحر- (")(روفصع نبا) لاقو
 .اذإب ضفخ لحم يف نوكت يأ هيلت يتلا ةلمجلا يأ ةطرشل ضفاخ فاضم

 يا ءهدعب يتّلا ةلمجلا وه باوجلاو .هباوجب ةّيفرظلا ىلع -اذإ يأ- بوصنم
 ىلإ نامز فرظ :اذإ :لوقعف :كتمركا ديز ءاج اذإ :تلق اذإف -طرّششلا ةلمج

 يف يهف ءطرُشلا ةلمج :ديز ءاج ةلمجو .لعاف : ديزو .ضام لعف :ءاجو .هرخآ
 هب لوعفم :فاكلاو .لعاف :ءاّثلاو .ضام لعف :مركاو .اذإب رج عضوم

 .اذإ بصْنُي يذَّلاوهو ءاذإ باوج : كتمركأ 24!( ةلمجو )

 عباوشلا

 :يهو ةسمخ بارعإلا يف اهلبق امل عباوتلا : لاقو

 :ديزو ٠ ضام لعف :ءاجف :لضافلا ًاليز ءاج لثم -فصولا يأ- :تمّنلا

 هّنأل عفّرلا يف ديزل عبات :لضافلاو . هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو . لعاف

 . ىفخي ال هبارعإو لضافلا ديزب تررمو ٌلضافلا ًاديز تيأرو .فصو

 )١( 51ص اج بيبّللا ينغم رظنا .نويفوكلاو شفخألا .
 قاقشنالا ١/ 4 تّقشنا ءامّسلا اذإط )١(

 ءاول لماح . روفصع نباب فورعملا يليبشإلا يمرضحلا نمؤم نب يلع : روفصع نبا (5)

 ماع دلو . ًارعاش ًاخرؤم ًايوغل ًايوحن ًاهيقف ناك دقو . هرصعع يف سلدنألا يف ةّيبرعلا

  فيرصُلا يف عتمملا : هقيناصت نم ه8 ماع سنوت يف يّفوُتو .سلدتألا يف ه7

 هتمجرت . . يجاّجّرلل لمجلا حرش . رحُتلا يف برقملا حرش . رحّتلا يف ةّيلوزجلا ةمّدقملا حرش

 تاردتش . يطويّسسلل . 07ص اج ةاعولا ةيغب . يبتكلل 56ص ٠١ج تايفولا تاوف يف

 . يناهفصألا دامعلا نبال 55١ ص هج بما

 .ءظ نم تطقس (14)



 .مهّلك موقلاب تررمو . مهلك ٌموقلا تيأرو مُهّلك موقلا ءاج لثم ؛ديكوّتلاو

 يف يناّئلاو «عفرلا يف لوألا لاثملا يفهعبت دقو (')(موقلل ديكوت ) :لكف

 .ٌرجتا يف ثلاّثلاو ءبصٌتلا

 ديزب تررمو ءكاخأ اديز تيارو .هئسح ٌديز ينبجعأ :لثم «لدبلاو

 بارعإلا يف هعبت دقو «لدب ديز دعب امف . كيخأ

 .(0(ُرَمُع صفح وبأ هللاب مسقأ) :لقم 2"'(نايبلا فطعو )

 يبأل نايب فطع :رمعف .رَمع صفح يبأب تررمو .رمع صفح ابأ تيأرو

 .بارعإلا يف هعبتو هحضوأو صفح ابأ نيب هّنأل «صفح

 ةرشعلا فرحألا دحأ هعوبتم نيبو هنيب 2!( طسوتي يذلا ) وهو «قسْنلا فطعو

 .ورمعو ديزب تررمو .ارمعو اديز تيأرو .ورمَعو ديز ءاج :لثم اهركذ يتايس يتلا

 ملو ؛نيع وأ سفن وأ ضعب وأ لكب وهو ؛يونعملا ديكوُّتلا «ديكوّنلا نم َعوُنلا اذه ىَّمسُي (1)
 نوكيل ؛ةلمج وأ ظفل وأ فرح هيف رْرْكُي يذلا يظفُللا ديكوّنلا ىلع لاثمب فّلؤملا تاي

 1 :ةقيانسل ا ديكزت رركملا
 نع قرتفي نايبلا فطع ذأ ىلإ ريشي امم «عبُتلا عاون نم لدبلاو نايبلا فطع فّلؤملا دع (؟)

 ةلمج ماشه نبا قاس ْذِإ بهذملا اذه ماشه نبا مهنمو ةاحّتلا نم ةفئاط بهذ دقو «لدبلا
 نيب ًاقرف ىري ال يضّرلا نأ ريغ . ( هه ص ؟ج) بيلا ينغم يف امهنيب قورفلا نم

 .7؟ 54ص الج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش رظنا .لدبلاو نايبلا فطع

 رمع انديس ىلإ ءاج مسا ركذُي مل- يبارعأ لوق نم روطشملا زجّرلا نم تيب اذه (*)
 قلطناف «ةقان هيدل يبارعألا ّنأل ءرمع عنسماف «ةقدّصلا لبإ نم ةقان بلطي -هنع هللا يضر-

 ؛هلوق هدعبو تيبلا اذه لوقي وهو
 ْرَجَف ناك ْنِإ مِهّللا هلٌرْفْغاف | َرَبَد الو بَقُن نم اهّسمام

 7١. ص امج لّصفملا حرش رظنا .نايب فطع هنأ ىلع (رمع صفح وبأ) :هلوق هيف دماشلاو
 حرش .1؟١ص اج حيرصُتلا حرش . 777 ص ؟ج ليقع نبا حرش .١8ص ؟ج ةنازخلا
 .1؟9ص ادج ينومشألا

 .طسوتم ظ يف ( 4)



 ف
 ةفصلا

 ىَسّلا يأ هل يه نم ىلع ةيراجلا يهو (١(ةقيقح ) تناك اذإ ةفّصلا :لاقو

 . لضافلا ديز ءاج :لثم .ًادعاق وأ ًامئاق هنوك نم «هسفن فوصوملا لاح نّيبتل ترج

 )١( يببسلا تعّنلاو يقيقحلا ِتعّنلا :اهرهشأ «ماسقا ةّدع ىلإ هانعم رابتعاب تعّنلا مسقني .

 ؛هتلزنمب وه اميق وأ «يلصألا هتوعنم سفن يف ىنعم ىلع لد ام ره : يقيقحلا تعئلاو
 كلذ ىلع دوعي ًاليومت وأ ةلاصأ رتتسم ريمض ىلع لمتشي انآ هتمالعو «يونعملا همكحو
 اهركذ ةرشع نم هيف عمتجت رومأ ةعبرأ يف ًابوجو توعنملا قباطي نأ :همكحو .توعنملا

 .نييرحُتلا ررهمج بهذم اذهو .نتملا يف فلما
 توعنملاو عمج تعّنلاف «عمجلا يف اهيف ةقباطم ال ةعومسم طافلآلا ضعب كانه نأ الإ

 ةغيصو .ناسنإلا /؟ © جاشمأ ةفطن ا : ىلاعت هلوقو . قالخأ بوث اذه :انلوقك «درفم

 .روبص ةاتف هذهو ءروبص لجر اذه :لوقتف ءرباص ىنعمب روبص : لثم «لعاف ىنعمب لوعف

 ًارك ذم هدرفم نوكيو -ريسكت عمج يأ- لقاع ريغ رُك ذم عمج توعنملا نوكي نأ اهنمو
 عمجو لاس ثّدؤم عمجو أنْوم ًادرفم نوكي نأ يقيقحلا هتعت يف زوجيف «لقاع ريغ
 هدرفم توعنملا يف انظحال نإ رك ذملل ريسكت عمج نوكي نأ زوجي امك «ثّنْؤملل ريسكت

 نأ :اهنمو . يئاوغلا وأ تايلاغلا بتكلا وأ ةيلاغلا بتكلا تينتقا : وحن لقاعلا ريغ رّكذملا

 عم دارفإلا انإ هتفص يف زوجيف «ةحافتو حافت : لثم ًاعيمج سدج مسا توعنملا نوكي
 وحن «ةعامجلا ىنعم ليوأت ىلع ثيناثلا عم دارفإلا وأ 50 رابتعا ىلع ريك دّنلا

 ةيواخ لْخَن ًزاجعأ » : ىلاعت هلوقو .رمقلا 4 رعقتم لختزاجمأ) ىلاعت هلوق 4
 لخْتلاول : هلوقو . دعّرلا / 4 لاقُثلا باحّسلا ّئش ئشديو » : ىلاعت هلوقو . ةقاحلا 7

 ددع مسأ تعّنلا ناك اذإ اهنم ىرخأ تالاح كانهو . قر «ٌديضن ّعْلَط اهل تاقساب

 تعْنلا اهنمو . ًاثالث وأ ةئ :لث ًابُتك تأرق : وحن ًارركذم وأ ًافوذحم ًادودعم هتوعنم ناكو

 رضح :لثم ةفوطعملا وأ ءدوقعلا وأ ةبّكرملا دادعألا دحأل ًابوصنم ًازييمت هتوعنم نوكي يذلا

 اذإ ليضفّتلا لعفأ اهنمو .ءايكذأ وأ ًايكذ ًابلاط نورشعو «ءاملع وأ ًالاع ًالُجرّرشع ةسمخ
 :هريغ نم حصفأ بيطخل ُتعمتسا :وحن ةركدل ًافاضم وأ ؛ةفاضإلاو ( لآ ) نم ًادّرجم ناك

 ءاهريغ نم حصفأ ةبيطخلو ,مهريغ نم حصفأ ءابطُخلو ءامهريغ نم حصفأ نيبيطخلو
 دارفإلا بجاو تعن : حصناف ؛نهريغ نم حصقأ تابيطخلو ءامهريغ نم حصفأ نيتبيطنلو

 حيرصُملا حرش .719ص الج ةيفاكلا يلع يضرلا حرش رظنا . توعنملا ناك امهم ريك دّنلاو

 . 77ص ؟ج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح .١1؟ص الج



 ةفّصلا يه هذهف هريغ يف ال هسفن 2210( ديز ) يف ٌةوجوم ٌلضفلاف
 ٌرجلاو بصُنلاو عفّرلا : يه رشع نم ةعبرأ يف فوصوملا عبتي ناك اذإو . ةّيقيقحلا

 :ةعبرألاو .ريكدّتلاو فيرعّتلاو «ثيناَّتلاو ريك دَّنلاو « «عمجلاو ةيدئّتلاو دارفإلاو

 نم دحاوو .عمجل او ةينئّلاو دارفإلا نم دحاوو راو بصُّنلاو عفّرلا نم دحاو

 .رجاّتلا ديز ءاج :لوقت .ريكدّتلاو فيرعّتلا نم دحاوو «ثيناّتلاو ريكذُتلا

 ريك دّنلاو دارفإلاو عفّرلا يف :رشع نم ةعبرأ يف هعبت دق وهو «ديزل ةفص :رجاّتلاف
 . فيرعتلاو

 هل يه نم ريغ ىلع ةيراجلا يهو «1"2(ةَّيقيقح َريغ) ةفّصلا تناك نإو

 لجرب تررم :لثم ؛هسفن فوصوملا ال فوصوملا قّلعتم لاح نّمبتل ترج يأ
 رهو هقّلعتم يف لب ههسفن لجّرلا يف دوجوم ريغ نسحلاف .همالغ نسح
 :يه ةسمخلاو ؛ةسمخ نم نّيدثا يف فوصوملا ةفّصلا هذه عبتتو .مالغلا

 عفّرلا نم دحاو :امه نانثالاو .ريكدّتلاو فيرعّتلاو ٌرجلاو بصّتلاو عفّرلا

 .هّمَأ ةمئاق مالغب تررم :لثم ريكدّتلاو فيرعّتلا نم دحاوو ٌرجلاو بصُنلاو

 رجلا امهو ةسمخ نم نينثا يف مالغ وهو- فوصوملا عبتت :ةمئاقف

 .ريكتتلاو

 او ريكذّتلاو عمج او ةيددّتلاو دارفإلا : يهف ةيقابلا ةسمدخلا اّمأو

 .ظ نم تطقس )١(

 «توعنملاب طابتراو ةلص هل هدعب ءيش يف ىنعم ىلع لدي يذلا يببّسلا تعّنلا وه (؟)

 توعدملا ىلع دوعي ريمض ىلع لمتشم هب عوفرم رهاظ مسا هدعب ركذُ نأ هعمالعو
 .تعّنلا ىنعم هيلع ْبَصْنَي يذلا رهاظلا مسالا اذه نيبو هنيب طبريو :ةرشابم

 روذش حرش رظنا :نتملا يف فّلؤملا امهركذ ًاعم نيرمأ يف توعدملا قباطُي نأ :همكحو
 . 498 ص بهذذلا



 ناك نإو «ثيناّتلا ةمالع اهقحل ثّؤم ىلإ تدنسأ نإ اهَّنأ ىنعمب «(00(لعفلاك )
 انإو .ًاقَّنْؤُم فوصوملا ناك ّنِإو ءتدّرُج رك ذم ىلإ تدنسأ نإو .ًاركذم فوصوملا
 «كلذ فالخب فوصوملا ناك أنإو «تدّرُج عومجم وأ ىّنثم وأ درفم ىلإ تادنسأ

 :لوقت امك «ةينئّتلا ةمالع نم مئاق ديرجتب ءامهاوبأ مئاق نيلجرب تررم :لوقت

 .لعاف :ءاّنلاو .ضام لعف :رم .هبارعإ يف لوقتو .امهاوبأ ماق نيلجرب تررم
 ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مسا :نيلجرو .رج فرح :ءابلاو

 «ةسمخ نم نينثا يف هتعبت دقو .نيلجرل ةيقيقح ريغ ةفص :مئاقو . ىّنثم هَّنأل

 لمعي لعافقلا مساو .لعاف مسا هّنأل مئاقب لعاف : امهاوبأو .ريكدّتلاو رجلا :امهو

 نع ةباين فلآلا هعفر ةمالعو عونرم :لعافلاو .ماق لمع لمع مئاقف .هلعف

 تررم :لوقتو .هدعب ام اذه ىلع سقو .هيلإ فاضم :امهو . ىّتثم هّنأل ؛ةّمضلا
 ماق لاجرب تررم : لوقت امك .عمجلا ةمالع نم مئاق ديرجتب .مهؤابآ مئاق لاجرب

 لجرب تررم :لوقت امك .ثينأّتلاب هتارما ةمئاق لجرب تررم :لوقتو .مهؤابآ

 ماق :لوقت امك .ريكذّتلاب ءاهوبأ مئاق ةأرماب تررم :ًاضيأ لوقتو .هتأرما تماق

 لحي نأ عصي يذلا لعفلا مكح ثيناّثلاو ريكذتلا ثيح نم يِبَّسلا تعّنلا مكح (1)
 حصو «يِببّسلل دنسم هانعمب لعف تعّنلا ناكم ٌمّضوُي وأ نكمأ اذإف ءهانعمب نوكير ءهلحم

 نم اّمأ . كلذك تعّنلا مكح ناك ءامهدحأ ّبَجَو وأ ريك ْذَّتلاو تيِناَّتلا لعفلا اذه يف

 ناب ؛عمج ريغ يبّسلا ناك نإ | هدارفإ بجيف ؛هعمجو هع دققو يبس لا تعّتلا دارفإ ةهجا

 ًاضيأ اذه يف همكحف ؛ةبنثت ةمالع يِبسسلا تعّنلاب لمت ذإ ءىّنْثم وأ ًادرفم ناك
 يببّسلا نوك ةلاح يف دارفإلاو ريك ْذَّتلا بجيو . هّلحم لحي ْنأل حنصي يذلا لعفلا مكحك

 يببَسلا دارفإ دنع اّمأ .هريكذت ّبّجول تعّنلا لحم لعف لح ول هّنآل اقّنْوم وا ارك ذم ًادرفم
 نأ حلصي ال هّلحم لحي نآل حلاّصلا لعفلا ّنأل «ةينثت ةمالع تعّنلاب لصُني الف هتينثتو
 َتعّنلا لحم لعفلا لالحإ نوكي اذكهو .اهيلع ساقي ال ةغل يف الإ ةينغت ةمالع هب لصُمي
 هئينأتو هريكذت ةهج نم تعّنلا يف ىعارت يتلا ةقيرطلا ىلإ ًادشرم يِبّسلل هدانسإو يببّسلا

 بهذذلا روذش حرش .777ص اج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش رظنا .هتينشتو هدارفإو
 . ١١ 4ص اج حيرصُتلا حرش . 55ص مج ينومشالا ىلع نابّصنا ةيشاح . 457ص



 ىنثتسا مث .©004 اهلهأ ملاظلا ةّيرقلا هذه نم انجِرْخأ اهب إ» نآرقلا يفو .اه

 عمجلاو دارفإلا اهيف زاج 2"!(ًاعمج ) تعقو 00
 عوفرم : هناملغف .هناملغ دعاق لجرب تررم :دارفإلا يف لوقت -ريسكُتلا عمج-

 لجري تررم ءريسكُدلا عمج يفو .هناملغ دعق :لوقت امك .درفم وهو دعاقب

 هترجأ ّبّرعلا نأل ريسكت عمج وهو «دوعقب عوفرم : هناملغف «هناملغ دوعق

 نبا بهذ هيلإو ) .دارنإلا ىلع موق هحّجرو .حيصفلا مالكلا يف دحاولا ىرْجَم

 تررم :لاقي الق ءكلذك وهو «حيحصت عمج عمجُي ال ِهَّنأ هنم مهُقو (2")( ماشه

 240( فعض ىلع هَّنِإ الإ هناملغ نيدعاق لجرب

 .ءاستلا /905 1١

 2 نارمأ تعّنلا يف زاج ريسكت عمج ًاعومجم يبّنسلا ناك اذإ نى
 ًاعومجم ناك نإف . مهؤابآ ميرك ءالمز ءالؤه وأ . ععؤابآ مارك ءالمز ءالؤه : وحن يببّسلل

 ال ةغل يف الإ هعمج مدعو تعُنلا دارفإ حصفالاف الاس ثّنؤم عمج وأ الاس رك ذم عمج

 "بج نابصلا ةيشاح , 47ص بهذلا روذش حرش رظنا .لبق نم تركذ امك ءاهيلع ساقي

 1١. 4ص اج حيرصتلا حرش . 197ص اج ليقع نبا حرش . 58ص

 . 178ص بهّذلا روذش حرش رظنا (©)
 :هيف ءارآلا رهشأ هذهو ,هعطقو تعّنلا دّدعت وهو ءتعّنلا يف امهم ًابناج فّلؤملا لفغأ ( 4)
 نالضاف نالجر ينءاج :وحن هقيرفت نع عمجلاو ةيبدّنلاب ىدغتسا تعنلا ىنعم دحّنا نإ :ًالوأ

 تررم :انلوقك واولاب فطعلاب هيف قيرفتلا بجو .ءتعّنلا فلتخا ّنإو .ءالضف لاجرو

 جاَجّرلاو هيوبيس بهذم اذه .رعاشو بتاكو هيقف لاجربو «ليخبلاو ميركلا نيديّرلاب
 «قيرفت ريغب تعّنلا دّدعت اذإو .نايبلا فطع وأ لدبلا ىلع نييوحُتلا ضعب هزاجأو «دّربملاو

 اهريكنتو اهفيرعت يف ةدحّمم ةقّرفتم ةددعتملا تاتوعنملا تناكف «لماعلاو توعدملا دّدعتو

 دلاخ كاذو ديز اذهو .نالقاعلا رماع ىتأو دلاخ ءاج :وحن عطقلاو عابتالا توعنملا يف زاج

 لمععلاو ىنعلا يف لماوعلا تفلتخا نإف . نيفيرألا ًادلاخ ترصبأو ًأديز تيأرو ؛ناميركلا

 :وحن لعق رامضإ ىلع بصنلاب وأ ءادعبم رامضإ يلع عفّرلاب حطقلا بجو امهدحأ يف وأ

 لسعلا ّنأل كلذ يف عابتالا زوجي الو ءنّيَلضافلا وأ نالضافلا ًارماع تيأرو دلاخ ءاج
 -- .لقتسي نأ امهنم دحاو لك نأش نم «نيلماعل هتبسن نكمي ال دحاولا

 هتقباطم اّمإَو «هدارفإ



 إف ءدحاول توعُتلا ترّركت اذإو
 تعمل دبعلا نب آط تخأ- ردب تنب قنرخ لوقك كلذو عبتملا ميدقت 6

 ٍرزجلا آو ةاذدعلا مْ مهن يذلا يمْوَق نعني ال

 ٍرزألا دقاَعَم نو لللاو ٍككَرْمُم لُكب ةولر اًنلا

 امهيف زوجي ةّمث نمو «توعنملا نييعت امهيلع فقوتي ال ناتعت ( توبيّطلاو نولزاَتلا ) يفف

 ىلإ وأ .هل ًاربخ نانوكيو «أدتبم ريدقتب عفّرلا ىلع نوكي نأ ام امهعطقو .عطقلاو عابتالا
 ترعنملا ناك نإو .بصُّنلاب ايوُر امك عفّرلاب ايور .هل نيلوعقم نانوكيق لعف ريدقتب بصُنلا
 ذئاع يبأ نب ةّممأ لوقك عطقلا يقابلا يف زاجو «عابتالا هتوعن نم لّوآلا يف نّيعت ةركن

 :ًاداّيص فصي ىلذُملا

 يلاَمّسلا لثم ٌحيضارُم اتْمشو ١ ٍلطُع ةَوُسُن ىلإ يوايو

 . (58ص اجو 99ص اج باتكلا رظنا) . ثعش ٌرجب تيبلا يوري هيوبيس ّنكلو
 ةثالث هيف انل زاج .رعاّشلا سيقلا ئرماب تررم وحن تعّنلا نودب ًامولعم توعنملا ناك اذإو

 .ردقم لعف رامضإب بِصُنلابو ءوه رامضإب عقرلاب عطقلاو ءضفْخُيف عابتالا :هجوأ
 اّمِإ تعّتلا ناكو ليلذ هيلع لوو َملُع نإ ةرثكب هفذح زوجيف «توعنملا فذحل ةبسّنلاب نأ

 ًاعورد : يأ . ابس/١١ 4 تاغباس لّمعا نأ : ىلاعت هلوق وحن لماعلا ةرشابمل ًاحلاص

 4«ًابْصَع ةنيفس لك ذْحأيِ) : ىلاعت هلوقك ّملُع نإ تعئلا فذح زوجي امكو .تاغباس

 ةريكألا ضّفرلا لوقو ةحلاص ةنيفس لك يأ . فهكلا

 يأةرقلا/ ١ 4ك تلج لا ارث ىلاعت هلوقو . 1 ديجو معان عرف يأ

 0 . نيجاّتلا يأ .دوه/ ؛5 4 كلهأ نم سيل هّنِإط :ىلاعت هلوقو .نيبملا

 ؟ج وحُنلا يف لوصألا .75ص اج «*99ص اج هيوبيس باتك يف اهعيمج لئاسملا
 بمهٌذلا روذش حرش .اهدعب امو ١١ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش . ١ص

 حرش .اهدعب امو "الص 8ج نابّصلا ةيشاح .788ص ىدّنلا رطق حرش . 44ص

 1١1 4ص الج حيرصُتلا

 امهنيب عمجلاو ءاهعطقو اهعابتا زاج اهنودب هاّمسم



 لدللا

 وهو «(”0(ٌلك نم لك ) لدب :(*!(ماسقأ ةعبرأ) ىلع ''!(ّلَدَبلا) :لاق
 لدي هيَّمسي للا همحر- كلام نباو . ىنعملا يف هل يواسنملا هنم لّدبُملل قباطملا

 نيذلا طارص . ميقتسملا طارصلا اندها إل : ىلاعت هلوق لغم كلذو «ةقباطملا

 ىلإ عجري ًابوجو رتتسم ريمض :هلعافو . بلط لعف :اندها .«*»4 مهيلع تمعنأ

 هنأ ىلع بصن لحم يف هريغ هعمو مّلكتملل لصّتم ريمض :(ان) . ىلاعت هللا
 .ًاربخو ادتبم لصألا يف اسيل «نيلوعفم ىلإ ىّدعتي ِهّنأل ءيدعإل لو هب لوعفم

 ةفص هنأ ىلع بوصنم مسا : ميقتسملا .1*2( دهإل ) بوصنم ناث لوعفم : طارصلا

 . طارصلل ةّيقيقح

 : طارص .فيرعُتلاو ريك ذّملاو دارفإلاو بصُتلا :يهو رشع نم ةعبرأ يف هعبت دقو
 طارصلا سفن وه يناثلا طارصلا ّنأل «لّوألا طارتصلا نم لك لدب هنأ ىلع بو صنم

 .200(هيلإ فاضم هنأ ىلع رجلا لحم يف :نيذلا) .لك نم لك لدب رهف «لّوأل

 نبا لاقو .نييّشلاو «ةمجرَّتلاب هنومسيف نويفوكلا مآ .نييرصبلا حالطصا وه «لدبلا ظفل )١(

 .7١؟ص اج نابصلا ةيشاح رظنا .ريركتلاب هنومسي ناسيك

 ماسقأ ةثالث ىلإ مسقُي يذلا نيابملا لدبلا ُدّعَي ِهّنأل ءماسقأ ةّنس لدبلا نأ ماشه نبا ىري )١(

 يف .ةفورعملا ىرخألا ماسقألا ىلإ ةفاضإلاب طلقلا لدبو ءنايسّنلا لدبو «بارضإلا لدب : يه

 حرش رظنا . بارضإ لاب هيمسي ًادحاو ًامسق ةثالغلا ماسقألا هذه ُدْعَي فّلؤلا نأ دن نيح
 . 8١ص اج ناّبصلا ةيشاح . 44 .ص بهّذلا روذش حرش . ١5 5ص اج حيرصتلا

 لدبلا مسا هيلع قلطأ ؛ليهسُنلا يف كلام نبا هركذ لك نم لك لدب نم عون كانه (1)
 انلوقك طرّشلا وأ ماهفتسالا نمضي يذلا وهو «ليصفُلا لدب هاًّمس رخآ عونو «قباطملا

 ليهست رظنا . هلماجأ ردع نإو قبدصأ ينلماجي نم :انلوقو ؟ًاديز مأ ًارمعأ ؟تكراش نم
 .5١5ص دئاوفلا

 ,ةحتافلا / ؟4(5)

 ,ظ نم تطقس (5)

 .ظنم تطقس (57)



 و
 وأ ءزجلا كلذ ناك ًاليلق هلك نم ءزجلا لدب وهو ءلك نم ضعب لدب : ينآَّثلاو

 .هيثلث وأ هقصن وأ ِهَنْلُث وأ همر وأ هّسدُّس وأ ِهّنْمُث فيغُرلا تلكأ :لوقت امك ءأريثك
 .©0) ًاليبس هيلإ عاطَمسا نم تْيَبلا جح ساّنلا ىلع لو 9 : ىلاعت هلوق لثم كلذو
 فوذحمًاقلعتم نوكيف ءمدَقُم ربخ هنأ ىلع عقّرلا لحم يف نوكي نأ زوجي :هلل

 وبأ) رّوجو .ًاربخ سيلو ربخلا قلعتمب قلعتم رورجمو راج :ساّنلا ىلع .ًابوجو
 قلعتم :هللو .ربخلا وه : سانلا ىلع نوكي نأ زوجيو 2"”(ًالاح ) ٌنوكي نأ "!(ءاهّبلا
 . تيبلا رهو «هلوعفم ىلإ فاضم ردصم وهو رّخؤم أدتبم :تيبلا جح .هتقلعتمب

 ضعب عيطتسمملا نأل لك نم ضعب لدب هنأ ىلع رجلا لحم يف لوصوم مسا :ْنّم
 :هيلإ . دئاعلا وهو نم ىلع دوعي رتتسم ريمض :هلعافو «ضام لعف :عاطتسا . سانلا
 نم ةلص : ٌاليبس هيلإ عاطتسا ةلمجو . ةلوعقم :ًاليبتس هب. قلمتم زورجمو- راج

 ريغب ةسّبالم هنم لدبُملا نيبو هنيب ناك ام وهو :240( لامتشا لّدب ) : ثلاَّثلاو
 لاق مارحلا ٍرَهّشلا نع َكَنوُلَأَسَي » : ىلاعت هلوق وحن كلذو «ةّيئزجلاو ةّيلكلا

 .نارمع لآ / 971١
 دلو .ىلبنحلا يوحُّنلا ريرضلا يرّبُْعلا ءاقبلا / نيسح نب هللا دبع : يرّبكعلا ءاقبلا ربأ )١(
 / باشسخللا نبا ىلع وحُنلاو ةغّللاو ةّيبرعلا سرد .دادغيب هه 54 ةنس

 . نآرقلا بارعإ : فنص . ًاعضاوتم قالخلا نسح يَ «ظوفحملا ريثك لضفلا ريزغ ًاقودص

 ةنس يفوت . . لّصفملا حاضيإ . عمّللا حرش . تاماقملا حرش . ةسامحلا حرش . ثيدحلا بارعإ

 .يدفّصلل ؟4ى ص هج تايفولاب يقاولا : 71714 ص اج نايغالا :تاينو بيف هتمجرت كسل

 .يبهّذلل ١؟8ص مج ءالبثلا مالعأ ريس . 54ص اج ةاعولا ةيغُب

 . يربْكُعلل ١2ص نآرقلا عيمج يف تاءارقلا بارعإ هوجو نم نمحّرلا هب نم ام ءالمإ :رظنا ()
 يتلا قددعتملا فاصوألاو رومألا نم ًائرا ءاط ًافصوو ًاَيضرَع ًارمأ نّعي عبات : لامعشا لدب (5)

 نوكي دق لامتشالا اذهو . ليصفت ريغب ًالامجإ هلماع ىنعم اهيلع لمتشيو عوبتملاب لصّمت

 مدع وأ «نْسحلاك ًانمز هيحاصل هتمزالم عم بستكم ريغ وأ ؛ملعلاك بستكم رمأ يف

 انهو .هنم ًاليصأ ًاءزج سيلو هنم لّدبُملل سبالم هذه لك يف وهو .مالكلاك هعمزالم
 اج لّصفملا حرش يف حاضيإلا رظنا . لكلا نم ضعبلاو لامتشالا نيب فالنخالا نمكي

 .١؟هص ؟ج ناّبصلا ةيشاح .. ١ همص ١ج حيرصُقلا حرش .بجاحلا نبال 4 4 8ص

 ةقث ناكر ؛هريغو
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 هعفر ةمالعو مزاجو بصان نع هدرجت عوفرم عراضم لعف : كنولأسي 4)2١. هيف
 .رج فرح :نع .لوعفم :فاكلاو . لعاف :واولاو . ةّمضلا نع ةباين نوُدلا توبث

 ةّيقيقح ةفص :مارحلا .نولأسيب قّلعتم رورجم او راجلاو ءنعب رورجم مسا :رهّشلا

 الو رهشلا سفن لاتقلا سيلو ءرهّشلا نم '0(لامعشا) لدب :لاتق .رهشلل

 هنأ ىلع رج لحم يف رورجمو راج :هيف .هيف هعوقول هل سبالم هّنكلو هضعب

 يث- هيف رقتسم لاتق هريدقت ًابوجو فوذحم ًاقَّلعَعم نوكيف .لاتقل ةفص
 لدبملا ىلع دوعي رّدقم وأ .ةيآلا ىف امك زراب ريمض نم لدبلا ىف دب الو رهّشلا

 -_-00 دوُقولا تاذ راَنلا ءدودخألا باحصأ لقط :ىلاعت هلوقك هنم

 ؛ةياقولل نونلاو .ضام لعف :ينبجعأ .هنسح ديز ينبجعأ :وحنو .(؟!(هيف)
 بصُنلا لحم يف هدحو مّلكتملل لصُتم ريمض :ءايلاو .رسكلا نم لعفلا تقو
 سيلو . ديز نم لامتشا لدب :هنسح .لعاف :ديز .مدقم هب لوعفم هَّنأ ىلع

 .هيف هدوجول هل سبالم هّنكلو ءهضعب الو ديز سفن نسحلا

 رمأ لعف :رتشا .ًازبخ ءأمحل رشا :كلوقك كلذو 1*2( بارضإ لدب ) :عبارلا

 .هب لوعفم :ًامحل .ًابوجو هيف رتتسم ريمض :هلعافو .ءايلا فذح ىلع ىنبم

 هب زبخلا تلدبأو ءهنع تبرضأ مث ءمحّللا ءرش تدصق نإ بارضإ لدب :ًازبخ

 .ةرقبلا / 5١71١

 .ةسبالم لدب ظ يف (؟)

 .جوربلا / 5:5 (*)
 .نييرصبلا يأر اذهو «طباّرلا ريمّضلا وه رورجملاو .رورجماو راجلا فذحف هيف رانلا يأ (4)

 يأر وهو عطبرلا يف لآ هنع تبانو ريمضلا فذح مث «دوقولا تاذ هران : لصألا :ليقو

 . 18ص ؟ ج ناّبصلا ةيشاح . 14 ١ص اج لّصفلا حرش يف حاضيإلا رظنا . نييفوكلا

 :ماسقأ ةثالث وهو ؛نيابُملا لدبلا : لديلا نم عوُنلا اذه ماشه نباو كلام نبا يْمسُي (5)

 حيرصتلا حرش . ١١ص دئاوفلا ليهست رظنا . طلغ لدبو . نايسن لدبو . بارضإ لدب
 .65١ص جا
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 يف ٍمحّللا وهو ) -هنم لديملا يتأ- لّوألا ناك نإف : هلوقب فئصملا هيلإر ايما امك

 يمس -هنع برضأ يأ- هنع عجُر مث ًاحيحص ًادصق ًادوصقم ('!(اذه انلاثم

 لجّرلا نإ : هَ هلوق هنمو . بارضإ لدب اذه انلاثم يف "!(زبخلا )وهو يناثلا

 هدصقي مل ّنِإو .250(رشُعلا ىلإ اهُعبر اهّثلث اهُقصن هل بتك ام ةالّصلا يلصُيِل

 نأ تدرأ كّنأ لصألاو . نايسنو طلغ لدب يمس ءهنم لدبملا وهو لوألا يأ-

 .ًازبخ ًامحل رتشا . فّنصلا لاشمو . محّللا ىلإ كناسل قبسف .ًازيخ رعشا :لوقت
 «نايسّنلاو طلغلا لدب نيب فّنَصملا ىّوسو .همدعو دصقلا رابتعاب نْيعّيشلل حلاص
 را ولسا ترب نيحبا» تلا للا طلّغلا نم بيرق نايسنلا نذل

 اهرثن برعلا مالك يف دجوي ال) :هريغ غو 0*2( دَّربملا) لاق امك هّنأل ًاسماخ طلغلا

 ةدايز نم هنألو عهئم بيرق نايسّنلا لدبو 00( طالقلا ظفل يف عقي امّنإو اهمظنو

 . هريغو روفصع نبأ

 ١١ ( نم تطقس الأصل 

 .لدبلا ظ يف (؟)

 5١؟ص ؟ج دمحأ مامإلا دنسم .1؟١ص اج ملسم حيحص (5)

 نباو 55ص ج كلاسملا حضوأ يف ماشه نباو ؟507ص ليهستلا يف كلام نبا مهنم ( 4 )

 1 ةن4 ص جب ةحرش يف .يتومتشألاو 80ص جب: هحرش. ف ليقع
 ماع ة ةرصبلاب دلو «يرابخإ يرغل يوحن بيدأ . دّربملا ديزي نب دمحم ساّبعلا وبأ وه ( 5)

 نم هم ماع دادغب يف ينوت .نييرصبلا بهذم ىلع دادغبب لاغتشالل رّدصتو ه٠

 .نآرقلا بارعإ . قاقتشالا . بدألاو ةغللا يف لماكلا .وحنلا يف بضتقملا :هفيناصت

 ,؟”؟56ص اج نايعألا تايفو ."6 ٠ ص "ج دادغب خيرات يف م هتمجرت .دودمملاو روصقملا

 نبال "١ص هج نازيملا ناسل ١ ص مج بهذا جورم . ١١ص ١ ءايدألا مجعم

 155ص اج ءالبّتلا مالعأ رّيس .5١١1شص اج ةاعولا ةيغب .رجح
 .585ص ؟ج وحلا يف ذ بضتقملا رظنا 5١(



 ةراشإلا مسا دعب لأب فّرعلملاا مسالا بارعإ

 نم «لجرلاك ماللاو فلألاب فرعم سنجلا مسا ةراشإلا مسا دعب عقو اذإ

 امك ماللاو فلألاب فّرعملا سدجلا مسا نوكي نأ زاج .لجرلا اذهب تررم :كلوق

 ال ةراشإلا مسا نآل «ةراشإلا مسال ةفص ىرج امّنإو .رثكألا هيلعو (')(ةفص) لْئُم

 عاوت زالاو صاخشألا نم دحاو لك ىلإ هب راشُي لب سنج نود ًاسنج صخي

 ىلإ هنايب يف اوجاتحاف ءاهتقيقح ةمهبم تاذ هنم مهفي ةراشإلا مساف .سانجألاو

 رمأ هب نّيبت دق لجّرلاف .هيلإ راشللا تاذل نايبلا هب لصحيل تاّذلا ةقيقحل عضوم
 مسا نوكي نأ زاجو .تاّذلاب قّلعتملا رمألا ةّقتشملا ءامسألاب نّيبت امك تاّذلا

 ءةبسّنلاب ًادوصقم هلعجي كلذ رّوجي ّْنَم أل ءألدب ماللاو فلألاب فّرعملا سنجلا
 يفو . مالكلا مص هماقم لدبلا ميقأو هنم لدبملا فذُّخ ول ِهّنآل الدب يِّمُسَو

 توبث نكلو ) .مالكلا مص ةراشإلا مسا فذح ول «لجرلا اذهب ''(انلانم)

 .50(2(ًالدب هنوك رابتعالا اذهب فعضف روضحلل لعجي مل نإ ةراشإلا

 نأ .لجرلا اذهب تررم :وحن يف نييوحُنلا نم ريشك لوق أطخلا نم نأ ماشع نبا ىري )١(

 .هعوبتم نم صخأ الإ نوكي ال نايبلا فطع نأ مهمهوت هيلع مهل لماحلاو .تعن لجرلا
 نم صخأ توعدملا نوك عدتمي الو «قيشملا يف تعّنلا ةلزنمب دماوجلا يف هَّنِإَف ,كلذك سيلو

 جاجزلاو ينج نباركذ اذكو «نايبلا فطع هبرعن نأ باوّصلا ّنأ ىري وهف اذهلو .تعنلا

 ديكوُتلا ىَّمس امك حماستف ًاتعن هل هيوبيس ةيمست اأو : يليهّتسلا لوقي ذإ . يليهُسلاو

 فطعو ةّقصلا هيف اوزاجأ نييوحُنلا ّنِإ :لوقي روفصع نبا نأ الإ .ةفص نايبلا فطعو

 فطع (لجرلا ) نأ ىلع ٌرصيو ءاطخ ةفص لجّرلا بارعإ نأ ىري ماشه نبا ّنكلو .نايبلا
 ١2ج بيبّللا ينغم باتك يف ةددعتملا اهبناوجب ةلأسملا هذه ليصفت رظنا . ةفص سيلو نايب

 .اهدعب امو 7١ ص

 .اهتاثم ظ يف (١؟)

 ظ نم تطقس (*)



 مو
 ظفّللاب دارملا عضوي يأ- هعوبتم حضوي هّنأل "1١(نايب فطع) نوكي نأ ًاضيأ زاجو

 .هلوؤي الو ؛هقاقتشا مدعل نايب فطع هلعجي َتعّنلا ىف قاقتشالا طرتشي نمو .لّوألا

 قسنلافطع

 يضعقت الو ) «واولا :اهدحأ ؛ةرشع فطعلا فورح :-#هللا همحر- :لاقو

 ديز لبق ءاج ورمع نوكي نأ لمعحا ءورمعو ديز ءاج :تلق اذإف :9'2(ًابيترت
 هعفر ةمالعو عوفرم لعافلاو «لعاف : ديزو . ضام لعف :ءاج :لومتت .هعمو هدعبو

 فوطعملاو «ديز ىلع فوطعم :ورمعو .فطع فرح :واولا :ورمعو .هرخآٌمض

 .كلذ هبشأ ام برعت اذكو .هرخآ ٌمض هعفر ةمالعو ؛عوفرم عوفرملا ىلع

 ديز ءاج كلوقت .0"2(ةلهم الب بيقعٌُتلاو بيترثلل يهو ) «ءافلا : يناّنلاو

 مأ ًاقيشم ناكآ ءاوس ؛نايب فطع ةّيسدجلا لأب ءودبملا مسالا اذه بارعإ زئاجلا نم هنأ ىرأ )١(

 نأ نوري ماشه نباو يليهتسلاو جاّجزلاو يّنج نباو كلام نبا نأ نم مغرلا ىلع-- 1
 ىرأ يننأ الإ -نايب فطع نوكي نأ بجي دماجلا بارعإو ءاتعن نوكي نأ بجي إ
 نكمي هّنأل ًاقعحشم وأ ًادماج ناك ءاوس «نايب فطعوأ ًالدب وأ ًاتعن هبرعن نأ يف ريض ال هنأ
 وه اذهو .اهانيرعأ امهم اهبارعإ ةكرح رّيغتت ال عباوت اهعيمج اهّنألو ءقعشملاب دماجلا ليوأت
 ٍبيِّللا ينغم . 55ص دئاوفلا ليهست ,1717ص ةيبرعلا يف ِعمّنلا رظنا .كلذك فّلؤملا يأر
 77ص اج نابصلا ةيشاح . 07١ ص هج

 ةدئاملا/ + 4 مكيديأر مُكَهوِحُو اوُلسْعاف : ىلاعت هلوق يف امك روهسجلا بهذم اذه (؟)

 7 ذأ نييفوكلا دنعو ديدحلا /؟5 4 ميهاربإو ًاحون امْلَسرأ دَقَلو ل : ىلاعت هلوق هنمو

 ينابملا فصر . 59ص فورا . 58 4ص اج بيبللا ينغم يف كلذ ليصفت رظنا . بيترّثلا

 . 1928 ينادلا ىنجلا . 4١١ ص

 مك 9 : ىلاعت هلوقب اوُلدتساو اهيف مزلي ال بينرتلا نأ نويفوكلا معزو ؛نييرصبلا بعذم اذه (©)
 يف وهو ؛كالهإلا لبق دوجولا يف سابلا : اولاقو . فارعالا/ + ( احسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم
 ءاغلاب بيترّتلا :مهضعب لاقف .واولاك عمجلا قلطمل يتان اهّنأ نييرحُتلا ضعب ىريو . هنع روم ةيآلا

 فوطعملا نوكي نأ «ىنعملا يف ٍبيترثلاب دارملا .ركّذلا يف بيئرتو ىنعملا يف بيترت ذ ىلع
 اأو .٠ راطفنالا /0 4 كَلدعَف كاَوِسَف َكِقلَخ يذلا » : ىلاعت هلرقك ةلهم الب الصنم ًاقحال اهب

 بيبَّللا ينغم رظنا .هيلجرو هسأر حسمو هيديو ههجو لسغف اًضوت : كلوقك ركذلا يف بيترتلا
 . 50/1/ص ينابملا فصر . 15ص ينادلا ىنجلا . ؟هص فورحلا . 17ص اج
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 بيترتلل فطع فرح :ءافلا :ورمعف .لعاف :ديزو . ضام لعف ءاج .ورمعف

 :ىلاعت هللا لاقو . ديز ىلع فرطعم :ورمعو -ةلهم الب ديز دعب ورمع ئجم-

 .0104 كَلدَمف كارسف َكَقَلَح يذلا »
 لاقو .ورمع مث ديز ءاج :لوقت .2")(ةلهملاو بيترتلل يهو) : مث :ثلاّتلاو

 .(994 هرشنأ ءاش اذإ مث ل "04 هَربقأَف هتامأ مث هرَّسي َليِبّسلا مّ » : ىلاعت هللا

 الإ اهب فوطعملا نوكي الو «واولاك بيترّثلا يف يهو 2*”( ىَّثح و :عبارلاو
 مدقو «ءايبنألا ىَّشح ساّنلا تام :لثم صقن وأ ةدايز يف هل ةياغو هلبق ام ًاضعب

 يف ةياغو سائلا ضعب مالّسلاو ةالّصلا مهيلع- ءايبنألاف .ةاشملا ىَّنح جاحلا
 يف ةبترلا صقن يف ةياغو 2")( جاَّجُحلا ) ضعب ةاشملاو .رادقملا فرش 200(ةدايز)

 .ًارانيد وأ ًامهرد ىلام نم ذخ :لثمو :0*2(وأ) :سماخلاو .(48ايندلا)

 .راطفنالا /1(7)

 واولا ةلزنمب ّمُث َنِإ :اولاقو «بيترّتلل مث نوكت نأ نويفوكلا ةصاخبو ةاحّنلا نم موق فلاخ (؟)

 « اهجوز اهنم لَعَج مَن ةدحاو سفن نم ِمُكَقَلَخ ظ : ىلاعت هلوق مهدنع هنمو «بترت ال

 .175ص ينادلا ىبجلا . ١١ 7ص اج بيِمَّللا ينغم رظنا .رمُزلا /*

 )(5١/عبّس.

 سبع )4(15١/

 نيدرفملا نيب كرشت يتلا يه ةفطاعلاو . مالكلا عيمج ج يف ةياغلا هانعم ىَّنح نأ ملعا (0)

 ىدُثلا رطق يف طورّشلا هذه رظنا .ةعبرأ طورش اهب فطعللو «مالكلا يف نيتلمجلاو

 .180ص ينابملا فصر . 45ص ينادلا ىنجلا .١؟/6ص اج بيبّللا ينغم .0 4ص

 . لصألا نم تطقس (5)

 .جاحلا ظ يف (7)

 .نيدلا يف ظ يف (8)

 ينثا نورّخأتملا هل ركذو . ىنعملا يف ال بارعإلا يف ة كرشت اهّنأ (وأ) يف روهمجلا بهذم (8)

 ءميسفتلا «بارضإلا ؛ ؛قلطملا عمبجلا ,ةحابإلا رييخّتلا ىاهبإلا ءكّشلا : :ىنعم رشع

 . ؟؟1/ص ينادلا ىنجلا . 57ص اج بيبّللا ينغم يف يناعملا هذه ليصفت رظنا . بيرَّتلا

 , ١51 ص ينابملا فصر



 للا
 2904 مهردنت مل مأ مهَترَذنَأأ مهِيلَع ءاوم )» : ىلاعت هلرقك «210(م1) :سداّنسلاو
 ورمع ال ديز ءاج :لثم «*(1ال) ) :عباسلاو . ”(ورمع مأ ديز كدنعأ) :لثمو

 ماق ام : لغم «2*»(لب ) :نماّثلاو . يمع نبا ال يخ +1 نبا ايو .ًارمع ال ًاديز برضاو

 :عساّتسلاو .20(ورمع لب ديز ماقو) ًارمع لب ًاديز برضت الو ءورمع ىلب ديز

 نكل ديز ماق امو ) .ورمع نكل ديز مقي ال :لثم ("*(ن وُنلا ةقيفخ ) "!(نكل )
 .50(ًارمع نكل ًاديز برضت الو ءورمع

 الف ىلوألا اّمأو .مالكلا يف ةيئاّثلاو ءاهتزمه ةروسكملا 2'١)(اّمِإ) :رشاعلاو

 .مهرثكأ دنع ةفطاع يهف ةيناَشلا امأو .مهقافتاب ةفطاع نوكت

 ليصفت رظنا .اهيف فلّتخاو ةعطقنم يتاتو .ماهفتسالا ةزمهل وأ ةيوسّنلا ةزمهل ةلداعملا يهو )١(
 . 56ص ينابملا فصر .4١7ص يناّذلا ىنجلا . ١ ص اج بيِبَّللا ينغم يف ةلأسملا هذه
 .ةرقبلا /5 5

 .ظ نم تطقس (؟)
 زاجأو بطلاب ربخلا سبتلي الكل ضام ىلع ضام للعف اهب فطعُي ال ذأ نييوحُتلا ضعب ىري ( ؛)

 رظنا . طورشب ةفطاع (ال) نوكتو ؛ءاعُد ال ٌرابخإ ِهَّنَأ ىلع لدت ةئيرق هب تنرق اذإ كلذ مهضعب

 . 1944 ص يناّذلا ىنجلا .5 07ص ينابلا فصر . 24١ ص اج بيبللا ينغم يف طورُششلا هذه

 .١1؟ص اج بيلا ينغم رظنا .ههبشو يمنا ريغ دعب اهب فطعُي ذأ نريفوكلا عنم (0)
 ١ .؟74 ص ينآدلا ىنجلا . ١94 ص ينابملا فصر

 .ظ نم تطقس (3)

 رظنا . طورش نكلب فطعللو . ةنطاع واولا ّنأل ءواولا دوجوب ةفطاع تسيل اهّنأ كلام نبا ىري (؟)

 . 585ص ينادلا ىنجلا .؟ 45ص اج ٍبيبَّللا ينغم . 177رص ليهستلا
 .ظ نم تطقس (8)

 ,ظ نم تطقس (5)

 ىريو . مهضحب دنع اهل ةمزال ةدئاز اهلبق واولاو (وأ) ىنعمب ةفطاعلا يه ةيناشلا اّمِإ ٠١

 ىلاوتي نأ حصي ال هنأ كلذو «ةفطاع تسيل اهّنأ كلام نباو يسرافلاو ناسيك نباو «سنوي

 بيِّللا ينغم رظنا .ةفطاع ريغ ىلوألا اّمِإ لأ فالخ الو .لصاف ريغ نم فطعلل نافرح

 178 ةّيتُّسلا ةفحُتلا . ٠٠١ ص ينابملا فصر . 254ص ينآدلا ىنجلا . 24ص اجا



 ا
 ءةفطاع تسيل يناثلا اّمِإ نأ 27( يسرافلا )و ")( ناسيك نبا )و «')(سنوي ) معزو
 .واولا اهيلع تلخد دقو ؛هلثم ىلع فطاعلا لوخد عنمب كلام نبا مهقفاوو

 -هركذ مّدقت يتلا ةرشعلا فطعلا فورح يأ- فورحلا هذه : هللا همحر- لاقو
 وهو «بارعإلا يف -هيلع فوطعملا يأ- اهلبق ام عم -فوطعملا يأ- اهدعب ام كرشُت

 هذهي فوطعلا ناك ًاعوفرم هيلع فوطعملا ناك نإ يأ- مزجلاو رجلاو بصُتلاو عفرلا

 نإر ءأرورجم ناك ًارورجم ناك نإو ءابوصنم ناك ًابوصنم ناك ًذإو ءأعوفرم فرحألا
 تررمو . ًارمعف ًاديز تيأرو . ررمعو ديز ءاج : كلوقك-- ًاموزجم ناك ًاموزجم ناك

 ال ديز ءاجو .ةاشملا ىتح جاجحلا مدقو .ورمع دعقيو ديز موفبو .ورمع مث ديزب

 وأ لتقف هللا ليبس يف لتاقي نمو إ» : ىلاعت هللا لاقو .ورمع نكل ديز ماقو .ورمع
 يف لوألا عم يناّثلا كرشت فرحألا *0(هذه ) لكو ءاذه ىلع سقو .2204 بلغي

 .طقف بارعإلا يف هكرشت اهنإف (الو نكلو لب) الإ اضيأ مكحلا

 مدقأ نم «قارعلا يف لوبج يف دلو ءيوحن (ه54١-85) يّبِضلا بيبح نب سنويوه (1)
 يف سايقلا هل ,ربك ألا شفخألا ىلعو ءالعلا نب ورمع يبأ ىلع ملعت «نييرصبلا نييوحنلا
 ؟ج نايعالا تايفو يف هتمجرت .لاثمالا باتكو «تاغّنلا باتكو .نآرقلا يناعمو ءوحّْننا
 .يديبزلل ١" ص نييوحنلا تاقبط . ١4ص

 ىلعو يرصبلا دّربملا ىلع مّلعت دادغب لهأ نم يرحن (ه143ت) ناسيك نب دمحم وه (؟)
 هتمجرت .وحنلا للع يف راتختاو .ومحنلا يف بذهملا هل .نييرصبلا ىلإ لبمي هّنكل «يفوكلا بلعث
 78ص دج بهّذذلا تارذش . 1/ص ١ا/ج ءابدألا مجعم . 151ص اج ةاعولا ةيغي يف

 نم «ملعلا عساو يوحن (ها17- 588 ) نم شاع يسرافلا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ وه (©)

 نبا نع ذخأ .هانالال ةنس دادغب يف يفوُتو ًابيرقت ه188 ةنس اسف يف دلو ةاحّتلا ةسئأ

 يف حاضيإلا باتك هل .نييوحنلا قاَدُح نم ةعامجو ينج نبا هنع ذخأو .جاّجزلاو جاّرسلا

 روصقملاو .وحْنلا يف لماوعلاو . ةّيبرعلا مولع يف ةركْذّتلاو . فيرصُنلا يف ةلمكتلاو ءوحّْنلا

 تاقيط . 77ص اج ةاوّرلا هاينإ . 17١ ضص اج نايعألا تايفو يف هعمجرت .دودمملاو

 . ١94 ص ١الج مالا مالعأ ريس , 1١ 5ص اج ةاعولا ةيغب ١. 67ص نيبوحُنلا
 1 .ءاستلا 795 (4)

 .ظ نم تطقس (ه)



 تاعوفرملا

 دّمحم :لثم أدعبملا :اهدحأ :ةينامث تاعوفرملا :_-ىلاعت هللا همحر- لاقو

 :لثم هربخ :يناّثلاو . ُهْيَي 204 هللا لوسر دمحم » :لجو رع هللا لوق نم
 :لعافنا : تاَّثلاو . هلي "04 هللا لوُسَر دمحم 9. :لجو َّرع هللا لوق نم لوسر

 :كلوق نم ,ديز لثم لعافلا بئان :عبارلاو .ٌديز ماق :كلوق نم ءديز لغم

 مساو .ًامئاق ٌديز ناك : كلوق نم «ديز :لثم ناك مسا :سماخلاو . ديز ٍبرُض

 مساو -اهأك تمّدقت دقو- ًافزخ نيَّطلا راص :كلوق نم ؛نيّطلا لثم :اهتاوخأ

 :لاعفألاف . فورحو لاعفأ ءاهب قحلُملاو .اهب قحلأ ام

 اهتاوخأو داك

 ىسعو كشوأو -اهرسك زوجيو (")( ءارلا ) حتفب- بركو داك يهو )
 بهو لعجو ذخأو اأشنأو قلعو قفطو -ةلمهملا ءاحلاب- ىرحو قلولخاو

 .0(2(لهلهو

 .حتفلا /1(59)

 .حتفلا /55 5

 . اهرخآ ىلصألا يف (")

 .ربخلا عوقو برق ىلع ةلالدلل تعضو دقو ءكشوأو بّرَكو داك لثم ةبراقملا لاعفأ يهو ( 4)

 ةّيقبو .ربخلا ءاجر ىلع ةلالدلل تعضو دقو «قلولخاو ىرحو ىسع :يهو ءاجّرلا لاعفأو
 .قلعو لعجو ذخأو قفطو اشنأ : يهو ءربخلا يف عورشلا ىلع ةلالّدلل بابلا اذه لاعفأ

 الج لّضفملا حرش رظنا . بيِلغُتلا باب نم ةبراقلل لاعفأ اهنومسي نييوحنلا ْنكلو

 .75*ص اج ناّبصلا ةيشاح . 5 07ص دج حيرصُتلا حرش .7١1ص



 هلل
 نكلو ) -ريخلا بصنتو مسالا عفرت يأ- ناك لمع لمعت اهَّلك لاعفألا هذهو

 ىسع يف 2"!(نأب) هنارتقا بجيو .277(لعفب ةرّدصم ةلمج الإ نوكي ال اهربخ
 . موقي نأ ديز كشوأ :لثمو 2004 مُكَمَحْرَي نأ مكبر ىسعإل :لثم كشوأو

 تقلولخاو «لعفي نأ ٌديز ىرح :لثم قلولخاو ىرح يف نأب هنارتقا بلغيو )
 ,1*6(رطمُت نأ ُلامَّسلا

 لاق .لهلهو بهو أشنآو قلعو ذخأو لعجو قفط يف نأ نم هدّرجَت بجيو
 :«"درعاشلا لوقو .76*2 نافصخُي اقفطو ) : ىلاعت هللا

 ف هدع اه
 يسلقْتُي تبق اماذإ َتْلَعَج دقو

 ساقي ال يذلا ذاّنلا رداّتلا نمو .ًاريمض ًابلاغ هعوفرم نوكيو ءًاعراضم لعفلا اذه نوكي )١(
 :ارش لوقك ةعراضم ةلمج ريغ ربخلا نوكي نأ هيلع

 ٌرْفصُت يهو اهُتقران اهلثم َمَكَو 2 آبكآ تادك امو ٍمُهَف ىلإ تبأق
 حرش .7١7ص اج حيرصتلا حرش رظنا .ذاش اذهو (ابكآ) وهو ادرفم داك ربخب ىتأف

 . 75ص اج نابصلا ةيشاح , ١١ص الج لصفملا
 جرد ذإ «فالحلا اذهل غوسم ال نأ ىرأو . هذه (ْنأ) بارعإ يف نويوحنلا فلتخا (؟)

 ثود يردصمو بصن فرح اهّدَع ىلع كلام نبا ةمفلأ حارش ةصاخو نورخاتلا نويوحنلا

 حرش .778ص اج ليقع نبا حرش رظنا .نييفوكلاو نييرصبلا تاليوأت ىلإ رظنلا

 77ص اج حيرصتلا حا رش .؟555ص اج ينومشألا

 .ءارسإلا /م 60
 .ظ نم تطقس (4)

 هبط ١5١/ ءفارعألا /10 (0)

 :امه ناتيبلاو .رخآ تيب هدعبو «طيسبلا رحيلا ىلع تيب ردص اذه (0)

 ثلا ضن ُضهنا ذاف يبون دْلَمْتُي تْمْقا م اذإ ْتْلَعَج دقو
 أ ىَلَع يشمأ ترص ًالدَتْعُم نْيلجر ىلع ىلع يشمأ ْتْنُكَو

 18١ ص هناويد يف يلهابلا ورمع ىلإ اًبسُن ذإ . رعاش ريغ يلإ ناتيبلا ناذه بسُن دقو

 يف يريمُنلا ةَّيح يبأ ىلإو ٠. 4ص يرتحبلا ةسامح يف يناودعلا برظلا نب رماع ىلإو

 درجت ذإ ( ينلقعي .. .تلعج دقو) : هلوق هيف دهاشلاو . ٠١ ؛ص اج حيرصتلا حرش

 حرش .7751؟ص اج ينومشألا حرش رظنا . ًابوجو (أنأ ) نم لعج ربخ يف عراضملا لعفلا

 .178ص اج عمهلا . 5975 ص :90١ص بهذلا روذش



 ينبيجُن موِسّرلاو لاسأ َتدَخآف :200(هلوق)و

 اًنرَجَأ نم مل فتن َتْفلُع كارأ 2:21( هلوق)و
 انونكم ناك اًّمع برعأ تأاشنأ :20(هلوق)و

 ىوهلا ةعاط يف بلقلا موُلَأ تْبْبَه :4(2)(هلوق )و

 ياورب ىورُي هزجعو لماكلا رحبلا ىلع تيب ردص اذه )١(
 لاؤُسو ةَباَجِإ رابتعا الإ :ىلوألا

 لاؤسو ٌةباجإ رابتعالا يفو : ةيناثلاو

 رردلاو . 15ص بهذلا روذش يف دهاشلا اذه درو دقو .هلئاق ىلع رثعأ نأ عطتسأ ملو
 (لأسأ تذخأف) ؛هلوق هيف دهاشلاو . لئاق نود ١؟ ص اج عمهلاو .١١”صااج

 كلذر . ةّيردصملا نأ نم ًادّرجم ًاعراضم ًالعف عورشلا ىلع لادلا لعفلا ربخب يتأ ثيح

 .لعفلا اذه ربخ يف بجاو

 ىلع رثعأ ملو رجلا الذ راخلا ملط :هلوق هزجحعو ءرفاولا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (؟)
 اج ينرمضألاو . 1/1 ص بهذلا روذش يف هب ةاحّنلا داهشتسا نم ميلا ىلع «هلئاق

 ١٠ص اج رردلاو 8١ص اج عمهلاو . ١8ص اج حيرصُتلا حرشو 57ص

 نا نم ادرج ًاعراضم ًالعف قلعربخب ءاج ثيح (ملظت تقلع) ' هلوق هيف دهاّشلاو
 .لعفلا اذه ربخ ىف بجاو كلذو ةّيردصملا

 رثعأ ملو . مك مل نيحشاكلا نيم امل :هلوق هردصو طيسبلا رحبلا ىلع تبي زجع اذه (؟)

 ررلاو . 19ص اج عمبهلاو . نفي ص اٍبهَذلا روذش يف دهاّشلا درو دقو ؛هلئاق ىلع

 ًاعراضم ًالعت ًاشنأ بحب يتأ تالا (برعأ تأشن 1) :هلوق يف دما لاو . ١٠١ ص اج

 .لعفلا اذه يف بجاو كلذو «ةّيردصملا نأ نم ًادّرجم

 :هلوق هزجعو ليوأللا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (:)
 ًايْْفُم موُللاب تْنُك يئاك َجَلُ

 ١2195ص بهّذلا روذش يف دهاشلا اذه درو دقو ءنّمعم لئاق ىلإ ةبسن هل رثعأ ملو

 مولآ تبيه ) هلوق هيف دهاتلاو . ١١53 ص اج رردلاو . 1؟ رص اج عمهلاو ؟ا//ص

 ٌنكلو ءناك لمع لمعي عورشلا لاعفأ نم لعف ءىابلا ديدشتب (ْبَه) هلوق َّنِإف (بلقلا

 اذه ربخ يف بجاو كلذو . ةّيردصلا نأ نم ةدرجم ةعراضم ةّيلعف ةلمج ءاج هربخ

 . لعفلا



 قهزت ةتامإلا لبق مهسوفن تَلَهْلِهَف 2 :27>(هلوق)و

 اوداك امو إف : ىلاعت هلوقك 2"!( بركو داك ربخ يف نأ نم هدّرجت حّجرتيو )

 +« ادرعاشلا لوقو "14 نولي
 بودي هاوج نم ٍبْلَقلا برك

 :همامتب تيبلاو ؛ليوأطلا رحبلا ىلع رعش تيب نم ءزج اذه ( ١١
 ٌقَهْز ةتامإلا لبق مهسوفن ْتْلَهلَهُف َنيِدّتعملا زايد انعطو

 بعُلا روذش حرش يف دهاّشلا اذه درو دقو «نّيعم لئاق ىلإ ةبسن ىلع هل رخعأ ملو

 0 دهاشلاو ٠١. ص اج ررّدلاو 1؟8ص اج عمملاو ؟78صو ١5 ١ضص
 نم دّرجم عراضم اهلعف ةّيلعف ةلمج لهله ريخ ءاج ذإ (

 .هربخ ىف بجاو كلذو .

 لوق هنمو ؛برعلا مالك حيصف يف كلذ درو دقو ءامهيربخب نأ نرتفت نأ اطخ سيل (؟)
 : ةرصبلا ءارعش دحأ «رذانم نب دمحم رعاّشلا

 دورتو ةطْير َرشَح ىو ان هيلع ضيفن نأ ّسْفّنلا ١ تداك

 (مالكلا ةعّس يف زئاج اذهو . هي ةّيردصلا نآب (ضيفت ) عراضملا لعفلا وهو داك ربخ نرتقا ذإ
 :يملسألا ديز يبأ لوقو .نأ نم هدرجت حصفألا ناك نإو
 اعَّطَقَت نأ اهفانعأ دقو امّظلا ىلع ًالْجّس مالحألا وذ اهاقس

 حصفألا ناك نو مالكلا ةعّس يف رئاج اذهو «ةّيردصلا نأب ( اعطقنت ) برك ربخ نرتقا اذإ
 نبأ حرش .7707ص اج ناّبصلا ةيشاح . 7377 ص بعّذلا روذش : رظنا . نأ نم هدرجت

 .587ص اج ليقع

 .ةرقبلا غ7 (*)

 -هيمت ينب ناسرف دحا- يعوبريلا ةبحلك رعاشلل فيفخلا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (4)

 : هلوق هزجعو
 ُْبوُضَع ده ةاشولا لاق ن ني

 اهلعف ةيلعف ةلمج داك ربخب رعاّشلا ءاج ثيح (ُبوذي ...بَرَك ) هلوق هيف دهاّشلاو
 اج ليفع نبا حرش .؟77ص بهّذلا روذش :رظنا . ةّيردصملا نأ نم ًادّرجم عراضم
 ا١ج حيرصتلا حرش . ١15١ ص اج عمهلا 7551؟ص اج ينومشالا حرش . ؟87ص

 .١١هص اج رردلا .؟١/ص



 نإو تالو الو ام

 اذه ام 8 :ىلاعت هلوق لثم 200( ةيلاعلا لهأ) دنع ّنِإو تالو الو ام فورحلاو

 :«"ارعاّشلا لوقكو .ًامئاق ديز ام :لثمو "04 ًارشب

 ًاقاوُهللاىضُف اًمِرَرَو الو 2 ًايقاب ضرألا ىلع ءيش الف رعت

 ةئالّثلا هذه لمعت الو .ةيفاعلاب الإ دحأ نم ًاريخ ّدحأ نإ :مهلوق (ْنِإ) لاثمو

 الإ دمحم امو# :ىلاعت هلوقك الإب اهربخ يفن ضقتني ال نأ ««*ةطورشب الإ

 .اهمسا ىلع اهربخ مدقتي ال نأو .06*2 لوس

 ثالث يف الإ لمعت ال :امهدحأ نيرمأب اهتارخأ نع صخشف 200( تال)امأو

 : يناّثلاو . ةلقب ناوآلاو ةعاّلا :ةئلاّقلاو ةيناثلاو . ةرثكب نيحلاك :اهادحإإ «تاملك

 اهربخ روكذملاو اهمسا فوذحملا نوكي نأ بلاغلاو «ناعمتجي ال اهربخو اهمسا

 يصاقأ ىلإ «ةنيدملا رهاظب ىرُقو ةكم ءارو ام ىلإ ةماهت ضرأ ىلإ دجن قوف ام يه :ةيلاعلا ( ) ١

 هج ولع ةدام برعلا ناسل .757ص هج نادلبلا مجعم رظنا . يلا وعلا يهو ءزاجحلا

 .756ص ؛ج ونع ةدام طيخغلا سوماقلا . ١5 ص

 فسري )7(5١/

 دقو نّيعم لئاق ىلإ ةبسن ىلع وأ هلئاق ىلع رشعأ ملو « ليوطلا رحبلا ىلع دهاشلا اذه (©)

 اج ينومشألا حرش . 119 ص ادج ليقع نبا حرش . ١؟7ص بها روذش يف َدَرَو
 . 97ص اج ررددلا . ١؟ةض اج حملا . ١94 ص اج حيرصٌُملا حرش .7 07ص

 لمع ةيفانلا ال لمعأ ثيح (ايقاو ٌرَزَو الو ) :هلوقو (ًايقأب ءيش ال) :هلوق هيف دهاشلاو
 .نيعضوملا يف ناتركن اهربخو اهمساو .ربخلا بصنو مسالا اهب عفرف «نيعضوملا يف سيل

 75. ص ؛ج بضتقملا يف ىرخألا طورشلا ليصفت رظنا اهلمعل نيطرش فلؤملا ركذ (4)
 حرش . 7417 ص اج ينومخألا حرش .144ص بهّذلا روذش . 7١5 ص اج فاصنإلا

 .17؟17ص اج عمهلا .15١”ص !ج حيرصتلا

 .نارمع لآ ١44/ عد

 ال هنأ ىري شفخألا أ الإ ربخلا بصنتو مسالا عفرتف ءسيل لمع لمعت اهنأ روهمجلا بهذم (1)
 .1؟8ص اج عمهلا .55 4ص اج ينومشألا حرش . ١99 ص بهّذلا رودش رظنا .اهل لمع



 توسع 1-5

 تالو يأ- ")4 صانُم نيح تالو ال : ىلاعت هلوقك :لّوألاف .20)( سكعُي دقو )
 ربخلا فذح يأ :يناّثلاو .0(نيحلا وهو ) مسالا فذحف - صانُم نوح ُنيملا

 نيح عفرب (* 76 صانم نيح تالو إط 1!( مهضعب) ةءارقك مسالا ءاقبإو (نيحلا )
 .ليلق كلذو (ًانيح ) وهو ريخلا فذدحف -ًانيح صائم نوح تالو يأ-

 :200(هلوق ) ةعاّسسلا يف اهلامعإ نمو

 مدنم ةعاس تالو ٌةاَعَبلا مدن

 :250(هلوقك ) ناوألا يفو

 ناوأ تالو اسحلصاو لببلط

 .ظنم تطقس )١(

 صال”(
 ءظ نم تطقس (*)
 ١؟9ص عيدبلا باتك نم نآرقلا ذاوش يف رصتخم رظنا .ذاوشلا يف رمع نب ىسيع ةءارق ( 4 )

 .هيوناخ نبال

 .ص/*ع6م)

 :هلوق هزجعو لماكلا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (5)

 ميخو هيغتبم ْمَنْرَم يَعَبلاَ

 :رخآلاو :ةحلط نب ىسيع نب دمحم :امهدحأ ؛نيرعاش ىلإ دهاّشلا اذه بسُن دقو
 يناثلا لمع نيج ( ميم ةعاذب تلو لوقا هب ا دهاشلاو أو ينانكلا كلاي نب لهليم

 :رعاشلا لوق هلثمو . ةعاس وهو «ن رمزا ىلع لاد ظفل

 مّدْنَم ةعام تالو نِمَدْنَتلَو ةلومشم ًاقئالَخ نّمرعتلو

 حرش . 7790 ص اج ليقع نبا حرش 5٠. ١ص بهذلا روذش . ؛ 4ص ”ج ةنازنخلا رظنا

 .؟ههص اج ينومشألا

 :هلوق هرجعو «يئاطلا ديز يبأل فيفخلا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (7)

 نويوحُنلا فلتخا دقو .ناوألا ظفل يف تال لمعأ ثيح (ناوأ تالو ) : هلوق هيف دهاشلاو

 - ماشه نباو كلام نباو يفاريسلاو دربملا مهنمو ةعامج بهذف ؛(ناوأ ) بارعإ ةكرح يف
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 ىنبُي امك هانبف اهربخ هيلإ فيضأ ام فذحف ءحلص ناوأ ناوألا سيل هلصأ

 هتونو «2"!(رسكلا ىلع هانبف ًانْرَو لازنب هيبش ناوأ) نأ الإ . 220( دعيو لبق)

 . 20( ماشه نيا لاق !ذك ) ةرورضلل

 نإ 8 :ىلاعت هللا لوق نم «ةيتآ :لثم َّنِإ ربخ -تاعرفرملا نم يأس سداّسلاو
 نم «بيرقو ءبشخو «باقعلا ديدش :لثم اهتاوخأ ربخو .('04 ٌةيتآ ةعاسلا

 بَشُح مهّنأك ظ و ©0104 باقعلا ٌديدش َهللا نأ اوملعاو ل :ىلاعت هللا لوق

 .تمّددقت دقو .©"06 بيرق ةعاّسلا لعل و77 « ةدّئسم

 طرش )و .سنجلا يفنل يتلا (ال) اهب قحلّملاو .اهب َقحلأامربخو

 ربخلا ىلع مّدقم مسالاو .نّيّتركن اهربخو اهمسا نوكي نأ ّنِإ لمع 2*!( اهلامعإ

 .مئاق لجر ال :كلوق نم ( مئاق ) لثم

 .نينكاسلا ءاقتلال انه رسكلا نأ مهضعب ىريو .لازنك رسكلا ىلع ينبم انه ناوأ نأ ىلإ

 هدّيؤي ملو «ةرسكلا هرج ةمالعو ؛رورجم مسا ناوأو رج فرح انه تال نأ ءاّرفلا ىريو
 روذش .١١١ص ؟ج ةنازنملا .*.ص ىئاطلا ديز يبأ ناويد :رظنا .ءا.هلعلا نم دحأ

 .؟5 55ص اج ىنومشألا ١. ص اج فاصنإلا . ؟١١ص بهذلا

 )١( مضلا ىلع ينبم ةفاضإلا نع عوطقم فرظ .
 -ناوأ تالو مسر- ؟١٠ "ص ينابملا فصر رظنا (؟)

 .0١5؟ص بهذلا روذش حرش رظنا (*)

 .جحلا 77(

 .لافنألا / 56 عه

 .نوقفانملا /5 (5)

 .ىروشلا /17 00

 هذه ليصفترظنا .ّذإ لمع سنجلل ةيفاّنلا ال لامعإل ىرخأ ًاطورش نويوحُنلا دروأ (8)

 ليقع نبا حرش .8١7ص بهذلا روذش حرش . 75ص اج حيرصُتلا حرش : يف طورشلا
 . هص ؟ج ينومشألا ىلع ناَّبصلا ةيشاح ,. 98ص ادج



 :لثم «مزاجلاو بصاّنلا نع دّرجت اذإ عراضملا لعفلا :تاعوفرملا نم عباّتسلاو

 هعفر ةمالعو مزاجو بصان نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف :موقيف . ديز موقي

 .عوفرم لعاف : ديزو .هرخآ ض
 ديز ءاج :كلوق نم رجاّتلا :لثم ءتعَّنلا : ةَّثس وهو عوفرملا عباَّتلا :نماّنلاو

 «نايبلا فطعو .ورمعو ديز ءاج :كلوق نم ورمع لثم قسُنلا فطعو .ٌرِجاَّتلا

 .رمع صفح وبأ هّللاب مّسقأ :(730(رعاّشلا لوق ) نم رمع : لغم

 ديكوّتلاو .مهّلك ٌموقلا ءاج :كلوق نم مهّلك :لثم يونعملا ديكوّتلاو
 .اديز ٌديز ءاج :كلوق نم ( يناثلا ديز ) لثم ءيظفُللا

 .كوخأ ديز ءاج :كلوق نم كوخأ :لثم «لدبلاو

 تابوصنملا

 هب لوعفملا :اهدحأ :ةسمخلا ليعافملا :يهو رشع انثا تابوصنملا :لاقو
 نم ًاميلكت لثم «قلطملا لوعفملا : يناّثلاو . ًاديز تبرض : كلوق نم ًاديز :لثم

 موي لثم ءهيف لوعفملا :ثلاّنلاو . 2004( ًاميلكت ىسوم هللا مّلكو )ف : ىلاعت هلوق
 :كلوق نم ًابيدأت :لثم هل لوعفملا : عباّرلاو . سيمخلا موي ترفاس :كلوق نم
 برس :كلوق نم ليلا :لثم دعم لوعفللا : رساخحلاو .هلًاييدات ًاذيز تيرض

 .ليتلاو

 زييمُشلا : عباّسلاو .ًابكار ديز ءاج : كلوق نم ًابكار :لثم «لاحلا :سداّسلاو

 نم ًاديز :لثم ءانثتسالا :نماشلاو .ًاقرع ٌديز بِّبصت :كلوق نم ًاقرع لثم
 ًاديز نإ :كلوق نم ًاديز :لثم َّذِإ مسا :مساّئلاو .ًاديز الإ موقلا ماق :كلوق

 )١( ص نايبلا فطع باب يف دهاشلا اذه ىلإ ةراشإلا تقبس 4 ١.

  7154259.ءاسنلا



 كفل
 ام ) مساو .مئاق ًاديز لعل :كلوق نم ًاديز :لثم ءتمّدقتو اهتاوخأ مساو «مئاق

 :كلوق نم امئاق :لثم ناك ربخ :رشاعلاو ) . كلذ نايب مدقتو 2'''اهب قحلأ

 .ًامئاص تحبصأ :كلوق نم ًامئاص :لثم ءاهتاوخأ ربخو .ًامئاق ديز ناك

 لثم ؛كلذ ىلع مالكلا مّدقتو ©"1(اهب قحلا ام) ربخو .7"2( كلذ نايب مّدقتو

 عفري صقان دماج ضام لعف :ىسعف .موقي نأ ديز ىسع : كلوق نم موقي نأ

 عراضم لعف :ٌموقي . بصن فرح :نأو .اهمسا : ديز .ريخلا بصنيو مسالا

 يف (موقي نأ) ةلمجو . ديز ىلإ دوعي رتتسم ريمض :هلعافو .نأب بوصنم

 . ىسع ربخ اهّنأ ىلع بصن عضوم

 نم َفّقخي :لثم بصان هيلع لخدأ اذإ ءعراضملا لعفلا :رشع يداحلاو

 ىلع مالكلا مدقتو .«؟0 مُكْنَع فْفَحُي نأ هللا ديري »© :ىلاعت هللا لوق
 كلذ

 نم (*0(ملاعلا) لثم مدقت امك ةّنس وهو «بوصنملا عباّتلا :رشع يناّثلاو

 .ًارمع وأ ًاديز تيأر :كلوق نم 21(ًارْمَع ) لثمو .ملاعلا ًاديز تيأر :كلوق

 .رمع صفح ابأ بحأ :كلوق نم 2"'(رمع) لثمو

 .سنجلل ةيفانلا ال(١)

 ءظانم تطقس ١١(

 .اهتاوخأو داك ربخ (")

 ءاسنلا /4(58)

 .ةفصلا (ه)

 ,قسلا فطع (5)

 .نايبلا فطع (؟)



 مل

 هل
 504 ًافص ل لثمو . «0(هّلك دبعلا تيرتشا) : كلوق نم (2١1 هّلك ) لثمو

 ًاديز تيأر : كلوق نم كاخأ :لثمو . «4ًافص ًافص : ىلاعت هللا لوق نم

 . كاخأ

 هلبلوفعفملا

 .ًاديز تبرض : كلوق نم ًاديز :لثم لعافلا َلَعَف ام وه :0*2(هب لوعشفملاف)

 .ديز ىلع عقو برضلاف

 . يونعملا ديكوُتلا (1)
 رابتعاب ًرجتي ديعلا ّنأل ؛هارجم يرجي امو لثملا اذه يف الإ هلكب ديكوُتلا زوجي ال (5)

 / ال ناك نإو .ءارشلا

 .7917ص ىدّتلا رطق رظنا . هلماعب

 :لوقي ماشه نبا ّنكلو .نييوحنلا نم ريك يأر اذهو ءًايظفل ًاديكوت افص فّلؤملا دع (؟)
 كلير ءاجو اكد اكد ضرألا تكد اذإ الك )ف : ىلاعت هلوق مسالا ديكأت نم سيلو)
 ٍريسْفَّلا يف ءاج هَّنأل نييوحُتلا نم ريثكل ًافالخ . رجقلا /؟١ 00١ اقص ًافص ُكَلَملاو

 ًافص# ىنعم تاو . اشبنم ءابه تراص ىَّتح اهيلع َرْرُك كّدلا ناو . كد دعب اكد هانعم نأ

 «سنإلاو نجلا نيقدحم فص دعب ًافص نوفصيف ءامس لك ةكئالملا ل 7 ربت هلا «ًافص

 باسحلا هعمّلع :لاقي امك راركُتلا هب دارملا لب .لَو ةلل ًاديكأت يناثلا سيلف اذه ىلعو

 دارملا ىنغْلا نوكي نأ يظفُللا ديكوتلا يف طرشي هنأ ىري ماشه نبا لأ ىرنو باب باب

 بارعإ نوكي كلذبو . ههبش ال لوألا ظفللا نم دارمسلا ىنعملا سفن وه يناَّلا ظفّللا ن 2

 رظنا . ىلوالا فصل ايظفل ًاديكرت سيلو ماشه نبا بهذم ىلع ةيناث لاح ةينثلا ًافص

 الو هتاذب ال ارجعي ال ِهّنأل هلك ديز ءاج زوجي الو «هتاذ رابتعاب أَ

 .55؟ص ىدنلا رطق

 .رجفلا /5؟ 5

 رم لعافلا مسا : يه ةثالث يقبو .لعفلا وهو ءًأدحاو هب لوعفملا بصاون نم فّلؤملا ركذ (5)
 رظنا .يدعتملا لعفلا ردصمو .نينثال يذدعتلا لعفلا نم لوعفملا مساو .يدعتملا لعفلا
 .5”صاج نابّصلا ةيشاح .؟١ غرم بهذتا روذش حرش يف بصاوُتلا هذه ليصفت

 .517ص اج حيرصتلا حرش



 قلطملا لوعفملا

 : لثم 0'2(هددع وأ هعونل نّيبملا وأ هلماعل دٌّكؤملا ) 00( بوصنملا ) ردصملا وه

 . نيتبرض ريمآلا برضو ابرض تبرض : كلوق نم نيتبرضو ريمألا برضو ابرض

 .ددعلا نايبل :نْيَعَبرضو ؛عونلا نايبل :ريمألا برضو .لماعلا ديكوتل :ًابرضف

 .ءظ نم تطقس )١(

 )١( يلي ام قلطملا لوعفملا ىلع باصتتالا يف ردصملا نع بوديو :

 .ةقم سفْنلا زيزع تببحأ : لثم هفدارم ١-

 . ةقرق ءاقدصألا قرتفا . ًاءرضو يّلصملا اضوت وحن ردصملا مسا -؟

 :ًاسلاجو , نظال لّوأ هب لوعفم : دبعف .ًاسلاج هّنظا هللا دبع : انلوق وحن ردصملا ريمض -_-
 يف ءاهلاو .نظأل ناث هب لوعفم

 4 لييملا لك اوليمت الف ل : ىلاعت هلوق وحن ردصملا ىلإ ةفاضإلا طرشب ضعبو لك ظفل -4
 .لخللا لك لخبت الو «قافنإلا لك قفنت ال :انلوقكو . ءاسنلا 8

 .مّلكت يأ تمّلكتو مّلكتلا نسحأ تملكت :وحن فوذحما ردصملا ةفص -ه

 . (ًادوعق ءامايق ءاسولج ءافوقو ) :ادلوق وحن فوذحما فدارم -+
 . يرّمُعلا لدعلا كلذ لدعأس :انلوق وحن ردصملا ىلإ هب راشي يذلا ةراشإلا 7

 . ةرود نيتس ةعاسلا يف قئاقدلا برقع رودي :وحن فوذملا ردصملا ىلع لادلا ددعلا -

 لوعفم هنأ ىلع بصن لحم يف ينبم ردصم ريمض

 هئيرض : انلوق وحن هتلالد قيقحتو فوذحما ردصملا كلذ ىنعم داجيإل مدختست يت ةلآلا -

 ًاسأر ةركلا بعاللا برضو .ًاصع وأ ًاطوس
 .يرقهقلا عجرو .ءاصفرقلا دعق :وحن ردصملا عاونآ نم عون ىلع لآدلا ظفّللا ٠

 .دسألا ةّيشم طقلا ىشم :وحن .( ةَلْمْف ) ةغيصك فوذهحملا ردصملا ةئيه ىلع لادلا ظفّللا ١

 ١ - كلقح عرزت امو «كّطخ بتكت ام :انلوق وحن ةّيماهفتسالا ام .

 روذش رظنا .سلجاف هتعش سرلج يأ ىنعمبو ءسلجاف تكش ام :وحن ةيطرشلا ام 1
 18ص اج حيرصُتلا حرش . 4١ص ؟ج ةيفاكلا ىلع يضُرلا حرش .*؟ ص بهّذلا
 ٠١ ؟ص اج نابصلا ةيشاح . 05. ص اج ليقع نبا حرش



2 
 فرَّظلا وأ هيف لوعفملا

 لّرآلاف .20(ًايناكم وأ ناك ًاينامز ) لعفلا هيف عقاولا فرّظلا وأ هيف لوعفملاو

 مري تيَّلصو سيمخلا موي تمص :كلوق نم ةعمجا مويو سيسنلا موي :لثم
 .72(هيف لوعفم) بوصنم نامز فرظ :ّموي .لعافو لعف :تمص .ةعمجلا
 ةلمج ىلع تيَّلص ةلمج فطع : ةفطاع :واولا : تيَّلصو .هيلإ فاضم :سيمخلا

 «نامز فرظ مويف .هبارعإ يف هلبق امك هبارعإ .ةعمجلا موي تيَّلصو .تمص
 قوف :يهو تّسسلا تاهجلا :لثم 2")( يِناَّثلاو ) .هيلإ فاضم : ةعمجلا .هيف لوعفم

 ومّطع يذ لك قوفوإل :ىلاعت هللا لاق .فلخو مامأو لامشو نيميو تحتو
 ميم حتُق نم ةءارق يف) 2004 اهَنَحَت ْنَم اهاداَنَق )> : ىلاعت هللا لاقو .«104 ْمِيِلَع

 .280(كللَم مهَاَمأ ئرقو ) ")4 كلم مهءارو ناكر ف : ىلاعت هللا لوقو .7"2( نم

 (يف) ىنعم نَّمضعيو مهبم ناكم وأ قلطم نامز ىلع لدي بوصنم مسا وه :فرظلا )١(

 بهّذلا روذسش رظنا .بصن لحم يف ينبم وأ ؛ةيفرظلا ىلع بوصنم وهو ؛دارطاب
 .؟؟هظص ١ج حيرصتلا حرش .77 ءص

 ءظ نم تطقس (؟)
 سيل يذلا مهبملا -؛ :ةيلاّثلا عاونألا الإ ةّيفرّظلا ىلع بصّتلل ناكملا ءامسأ نم حلصي ال (8)

 وحن ريداقملا -ب .هيئاوج دّدحُت تاياهن نيب هرصحت دودح الو سوسحم لكش الو ةئيه هل

 تسلج :لثم ناكملا ىلع ةلالدلل لعْفَم وأ لَمْثَم نزو ىلع ٌعيص ام -ج .ديرب ,خسرف

 ليقع نبا حرش .١741ص اج حيرصُتلا حرش . 77١ ص بهّذلا روذش رظنا . ملعلا سلجم

 .7١ا/ص الج نابّصلا ةيشاح . 51ص اج

 فسوي /4(75)

 .مم 114 (0)
 ريسّْلا رظنا .ميملا حتفب (اهَنْخَت ْنَم اهاداَنَق ) ركب وبأو ورمع وبأو رماع نباو ريثك نبا أرق (1)

 . ةيولاخ نبال ١5ص عبّسلا تاءارقلا يف ةجحلا . ينادلل ١ ؛ 8ص عبّسلا تاءارقلا يف

 فيهكلا /ال9 (7)

 يف رْشَّنْلا ةبيط رظنا .(ُكلَّم مُهَمامأ )ورمعوبأو حورو فلخو يئاسكلاو ةزمح أرق (4)
 . يرزجلا نبال 7 47”ص رشعلا تاءارقلا



 اذإو نيميلا تاذ مهفهَك نع روارت تعلط اذإ سمّشلا ىرتو » : ىلاعت هلوقو
 2004 لامّشلا تاَذ مُهْضِرْفَن تبرع

 هللوفهفملا

 ريغ نم ًاردصم الإ نوكي الو ءلعفلا عوقول ةّلع ناك ام وه :هل لوعفملاو

 ىفوتسا يذّلاف .امهّلعافو هلماع تقوو هّنقو دحّتي نأ طرتشُيو .هيف لماعلا سدج
 «ةباتكلا ةّلع وهو ردصم :فوخلاف .ًافوخ تبتك : كلوق نم ًافوخ : لثم طورشلا

 :بحلاف .201(كيق) ًاَبْح كترز :ًاضيأ لوقتو .تبتك ام -فونملا يأ- هالولو
 بُحلا نمز نم نآل .هلماع تقوو هتقو نيلاثلا يف َدْخَّناف «ةرايّرلل ةَّلع وهو ردصم

 لعاف نأل ءامهلعاف ًاضيأ دحّناو . ةباتكلا نمز وه فوخلا نمّزو «ةرايّرلا نمز وه
 بجو طرش دقق اذإف . يناثلا لاثملا يف كلذكو .يناّثلا وه فوخلا لعافو ةباتكلا

 تعجو .ردصم ريغ هَّنأل .ءاملل تفج :لغم ليلعُتلا ىلع لادلا فرحلاب جلا

 فالتخال .يل كناسحإل كل تنسحأو .نامُزلا فالتخال .ًادغ كّمركأل ٌمويلا
 .220(لماعلا

 .فهكلا )١(17/

 .ظنم تطقس (؟١

 .ًاّيبلق ًاردصم نوكي نأ -آ : يه رومُأ ةعبرأ هيف عمتجا ام وهو ؛هلجأل لوعفملا ()
 نامّزلا يف هل ًاكراشم ًاثدح هب لّلعملا نوكي نأ ج .ليفعُتلل ًاروك ذم نوكي نأ -ب

 َرَذَح قعاوّصلا نم مهناذآ يف مُهَعباصأ نولعجي هظ : ىلاعت هلوقك لعافلا يفو
 كلذلف «تركُذ يّلا طورّشلا فوتسم يبلق ردصم رذحلاف .ةرقبلا ١5/ « توسملا

 نم طرش اهنم دقُفو ليلعُتلا ىلع ةملكلا تلد اذإ اّمأ .هلجأل لوعفم هَّنأ ىلع بصتنا

 يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .ليلعُتلا فرحب ٌرَجُت نأ دشيح بجيف طورُشلا كلت

 9١ص اج ناّبصلا ةيشاح . 57ص اج ليقع نبا حرش .؟؟8ص بهذلا روذش

 . 4+8 ص اج حيرصُلا حرش



 كفل
 هعم لوغفملا

 «عم) ىنعمب نوكت واو دعب روكذملا ةلضفلا مسالا وه 2')(هعم لوعفملاو )
 .ةبشخلاو ءاملا ىوتسا :لثم كلذو ءمكحلا يف كيرشت ريغ نم ةبحاصملا ىلع ةّلاد

 «هعم لرعفم هنأ ىلع ةبشخلا بصني :ٌةبشخلاو . هلعاف :ءاملا .ضام لعف :ىوتسا

 يأ- ةبشدلا عم ءالا ىرتسا .مالكلا ىنعم نوكيو .عم ىنعمب واو دعب عقو هّنأل

 تعفر ولف .ءاوتسالا وهو .مكحلا يف كيرشت لصحي ملو -ةبشخلا ًابحاصم
 توتساو ءاملا ىوتسا ِهَّنأ ,مالكلا ىنعم ناكو ءمكحلا يف كيرْسَّلا لصح ةبشخلا

 .فطعلل :واولا ذقنيح ىقبتف ءاوتسالا يأ مكحلا يف كيرشّتلاف .ةبشخلا

 ّ .ءاملا ىلع فوطعم مسا :ةبشخلاو

 هانعم نوكيو ءديز بصنب .ًاديزو تعج :لثم هعم ًالوعفم نوكي كلذكو

 ىلع عفرلاب ديزو تكج :لوقت نأ زوجي الو .ًاديز ًابحاصم يأس ديز عم تكج
 عقّرلا ريمض ىلع فطعلا زوجي ال ِهّنأل اَنلا وهو- تكج لعاف ىلع فوطعم هنأ

 .هريغ وأ لصفنم ريمض (؟!(اّمإ) هلبق لصافب الإ لصُمملا

 :اهنمو اهيلإ ةراشإلا نم دْبال ماكحأ ةّدع هعم لوعفملل )١(
 لمعلا يف لعفلا هبشي ام امو . فّلؤملا ةلثمأ يف امك هلبق يذلا لعفلاب اّمِإ ءبوصنم هنأ -أ

 .قئاّسلاو ةكورتم ةراّيسلا :وحن ؛لوعفملا مساو .قيرطلاو رئاس رفاسملا :وحن لعافلا مساك
 نأ زوجيو .بضاغلاو كديور :وحن لعفلا مساو . فيصّرلاو كريس ينبجعي ءردصملاو
 ؟ًادلاخو تنأ ام :وحن لعفلا ظفلُي نأ ريغ نم نيتيماهفتسالا فيكو ام دعب بصني

 فيكو ام دعب ًاعوفرم واولا دعب ام نوكي نأ زوجيو . ديرث نم ةعصقو تنأ فيكو

 .نيئيماهفتسالا

 .واولا دعب هنع رَّخأتي نأ بجي لب ءًاقلطم هلماع ىلع هعم لوعفملا مدقتي نأ زوجي ال ب

 . لصاف ةّيعملا واو نيبو هنيب لصفي نأ زوجي ال هج

 +١ ناّيصلا ةيشاح . 5541 ص اج ليقع نبا حرش .757ص بهّذلا روذش حرش رظنا

 . "47ص اج حيرصتلا حرش . 7١ص

 ءظارم تطقس (؟)



 ه0
 :انأ . لعاف : ءاّثلاو . ضام لعف :تكج .ًديزو انأ تفج :كلوقك لّوألاف

 لصتفلل ؛لعاقلا ىلع فوطعم : ديزو .ةفطاع :واولا : ديزو .ءاتلل ديكروت

 ندكسا .2004 نجلا كجوزو تنأ نمسا 9 :ىلاعت هللا لاقو .لصفنلا ريمّسصلاب

 هنأل تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض :هلعافو .نوكسلا ىلع يببم رمأ لعف
 ريمّضلل ديكرت هَّنأ ىلع عفر لحم يف لصفنم ريمض :تنأ .رُكَذمللا دحاولل

 ريمّتضلا لحم ىلع اقطع عوفرم جوز .ةفطاع واولا :كجوزو .نُمكسأ يف رتتسملا
 نمو اهتولخدي » :ىلاعت هلوقكو .هيلإ فاضم : فاكلاو .نُّكسا يف رتتسملا

 امهنيب لصفلل كلذ زاجو .اهنولخدي نم واولا ىلع فطع :َنَمَق .04 حّلص

 .(اه) وهو لوعفملا ريمضب

 ىلع فوطعم :انؤابآف .2504 انؤابآ الو انكر ْشأ ام ا : ىلاعت هلوقك : يناثلاو

 (؟0(ةّلقب ) فطعلا زوجي دقو .(الب) امهنيب لصفلا عقو دقف .انكرشأ يف (ان)

 «*1(ديزو تفج ) :لثم -لصاف ريغ نم لصٌفملا عفّرلا ريمض ىلع يأ- هيلع
 .200(عفّرلاب )

 .ةرقبلا /55 (1)

 ,دعّرلا / 7 ؟ ععو

 .ماعتألا 84١ ١4/

 .ظ نم تطقس (4)

 راولا دعي مهتم ًاريثك دمج ذإ ؛ههابشأو لاثلا اذه بارعإ يف نييوحُتلا نيب فالخ كانه ( هز

 فطعلا زاوجب لوقي نم مهنمو .هعم لوعفم هنأ ىلع ديز بصن نم ٌدبالو ةّيعملل
 ةلالدلا يف ىوقأ َِّنأل ,ةّيعملا ىلع بصّنلا نم نسحأ فطعلا نأ نوري مهْنكلو ,ةّيعملاو

 اج ليقع نبا حرش يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .نارقالاو ةكراشملا ىلع ةّيونعملا

 748 ص اج حيرصُملا حرش .49١ص اج ناّبصلا ةيشاح . ه4 5ص

 .ءظ نم تطقس (5)



 حل
 لاحلا

 ًاعرسم ديز ءاج : لثم فصولاف . ةلضف هاتعم يف ام وأ فصو : 6 ”(لاحلاو)

 كوتأيإ» : ىلاعت هللا لوق لثم 2"»( يِنَّنلا )و . عارسإلا نم قتشم فصو :ًاعرسمف
 ةكيه نّيبي : هلوقو «هانعم يف هّنكل ءفصو ريغ :ًالاجرف -ةاشم يا "24 ًالاجر

 نيبم نإ «زييمتلاك ةغيهلا نّيبي بي مل امم ًازارتحا) ؛هب لوعفملاو (10لعافلا)

 :ءاج .ًابكار ديز ءاج :لعافلا ةعيه نييك يحلل لاحلا لاثمو .* 7»(ةفيهلل ال تادلل

 .صصقلا 2١/ 4ًافئاَخ اهنم جَرَخَفل : ىلاعت هلوق وحن ؛هبحاص ةئيه نايبل لاحلا ينأي ( ١

 .سنوي /5؟9 «ًاعيمج ِمُهّلُك ضرألا يف نم نمآل ف : ىلاعت هلوقك هلماع ديكات وأ
 كانلسرأو » : ىلاعت هلوقك ةلمجلا نومضم وأ لمدلا /19 4 ًاكحاَض مسعف ل : هلوقو

 هلوقك هيلإ فاضملا وأ لوعفملا وأ لعافلا نم لاحلا يتأيو ءاسّنلا 4ًالوسر سائلل

 «ًاعيمج مُكُمِجْرَم هيلإ » : هلوقو .تارجحلا 1١/ 4 أتي هيخأ َمْحْل لكاي نأ 9 : ىلاعت
 نبا حرش . ” 48ص بهّذلا روذش رظنا . ميللو فاكلا نم لاح : ًاعيمجف . سنوي / +

 .الال ص اج حيرصُتلا حرش ١الا١ ص ؟ج ناّبصلا ةيشاح . 5 47ص اج ليقع

 جملا / 8١ «ًالاجر كوُنأَيط : ىلاعت هلوقك قعشملاب لّوؤي هّنكلو ,دماجلا لاحلا يأع5)
 يأ قتشمب هيليوأت نكمب دماج لاح : تابغف .ءاسّنلا 01١4| تابث اررفتاف 8 : هلوقو

 هبارعإو تآرقلا يناعم رظنا . ءاسّنلا ١ 4 ًاعيمَج اورفثا» : ىلاعت هلوق ليلدب --نيقرفتم

 ناّبصلا ةيشاح . 54ص ادج ليقع نبا حرش . ؟45ص بهّذلا روذش . جاّجزلل ؟١؟ضص

 . "0/8 ص اج حيرصُملا حرش . 17ص اج
 جلا 7279

 . لصألا نم تطقس (4)
 : يلي امب زييمّتلاو لاحلا نيب قورفلا لمجن نأ نكمي (0)

 .ًادرفم ًامسا الإ نوكي ال زييمّتلاو .ةلمج هبش وأ ةلمج لاحلا نوكي ١-
 4 ًاحرُم ضوألا يف ٍضْمَت الو ]ف : ىلاعت هثوقك اهيلع مالكلا ىنعم فّقوتي دق لاحلا نإ -؟

 .زيبمّتلا فالخب .ءارسإلا /707
 . ةبسنلا ةهجلو تاوددلل نّببم زبيمّتلاو ؛تاعيهلل ةنّيبم لاحلا نإ -
 .زبيمُتلا فالخب ددعتي لاحلا َنِإ -
 .قتشملاب دماجلا لوُأ اذإ الإ . ةومحلا زيف يحبو قاقتشالا لا وحد ©

 اهدعب امو 45.١ ص اج بيبللا ينغُم يف ىرخأ قورف عم قورفلا هذه ليصافت رظنا



 يتلا "7(لاحلا لاثمو ) . لعاف وه يذلا ديز نم لاح :ًابكار .هلعاف : ديز . ضام لعف
 . ديعوهو هب لوعفملا نم لاح ًامئاقف .ًامئاق اهدبع دنه 'تبرض : هب لوعفملا ةئيه نّيبت

 يف ةقيرّطلاف -ًابيرقت - تابوصنملا نم هريغ نم لاحلا فرعت نأ تدرأ اذإو
 لاح يهف حلص نإف- هنوك لاح يف وهو :ظفْألا اذه اهلبق رّدقت نأ كلذ ةفرعم

 يف -اهلبق رّدَقُي نأ حلصي هّنأل .لاح :ًابكارف .ًابكار ديز ءاج :لثم .الف الإو
 .ًايكار هنوك لاح يف ديز ءاج :لوقت- هنوك لاح

 لاخلا ةلمجو ةفصلا ةلمج

 :ىلاعت هلوقك .تافص 2")(ةضحملا تاركنلا) دعب ةّيربخلا لمجلا :لاقو

 ىلع بصن عضوم يف (هؤرقن) ةلمجف .274 هؤَرْقَت ًاباسك اميْلَع لّزَنت ىّنَح ا
 نوكت نأك ) ةضحم ةركذلا نكت مل نإف .ةضحم ةركن هَّنأل ,باتكل ةفص اهّنأ

 تكش نإف . يَّلصُي حلاص لجرب تررم :لثم «نيهجو تلمتحا (؟!(ةفوصوم
 برق دق هّنأل هنم ًالاح هتردق تعش نإو «ةركن هّنأل لجرل ةيناث ةفص يَّلصي ترّدق

 .حلاص هتفصب ةفرعملا نم

 .ءظ نم تطقس )١(

 لك ىلع هقابطنا عم اهلولدم دارفأ نيب ًاعئاش اهانعم نوكي يملا ةركّذلا يه :ةضحملا ةركّذلا (؟)
 :انلوق فالخب «باعك لك ىلع قدصت اهّنِإف «ةدراولا ةيآلا يف (باتك ) ةملك لثم ؛درف

 .بعكلا عاونأ ضعب ىلع قبطنت «ةدّيقم اهنأل :ةضحم ريغ ةركن اهنإف ( مجرعم باتك )

 ةركن ةضحم ا ةركّدلا ىّمسُتو ( مجرتم ) :انلوقب صيصخُنلا نم ًائيش باتك ةظفل تبستكاف
 . ةّيبجعّتلا ام وحن ةّمات

 .ءارسإلا /39 ع2)

 . لصألا نم تطقس (4)



 نئمت الوإ» : ىلاعت هلوقك .لاوحأ 210( ةضحملا فراعملا) دعب ةّيربخلا لمجلاو

 . تنأب ردقملا نامت يف رتتسملا ريمّدلا نم لاح :ٌرثكتست ةلمجف 2004 رفكتست

 لشمكإ : ىلاعت هلوقك . ةّيسدجلا لأ اهلخد ناك ءةضحم ةفرعملا نكت مل نإف

 برقي يسنجلا فيرعُتلا وذو .سنجلا رامحلاب دارملا ّنإف "04 ًارافسأ لمحي ر رامحلا

 :نيهجو 4 ًارافُسأ ٌلِمْحُيإل ىلاعت هلوق نم ةلمجلا لمحتف) . ةركّشلا نم
 يف ةركن هَّنأل ةفّصلا : يِناَّثلاو 240( ةفرعملا ظفلب رامحلا ّنأل ةّيلاحلا :امهدحأ

 راجلاو فرظلا مكح نأ ينعي- رورجمناو راجلاو فرظلا «لمجلا ىنعم يفو . ىنعملا
 وأ ءنصغ ىلع ًارئاط تيأر : لثم يف ةفصف . ةلمجلاك ةركّدلاو ةفرعملا دعب رورجم او

 ىلع ٍجَرْخَف 9 : ىلاعت هلوق لثم يف لاحو .ةضحم ةركن ًارئاط ّنآل ءنصغ قوف
 رهّزلا ينبجعي لثم يف لاحلاو ةفّصلا لمدحتو ) -ًايزتم يأ- «*4 هتنيز يف هموق
 . هناصغأ ىلع عناي رمث !ذهو .ناصغألا قوف رمَّثلا ينبجعيو .270(همامكأ يف

 نابيرق امهف ةّيسدجلا لأب نافّرعم رمّشلاو رهّزرلا أل ؛نصغ قوف ةعناي ةرمث تيأرو

 . ©( ةفرعملا نم نابيرق امهف ) نافوصوم ةرمثو رمثو . ةركّذلا نم

 :ءاّثلاو . ضام لعف -ترصبأ يأ : تيار .كحضي ًاديز تيأر :كلوقو

 بان نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف :كحضي .هب لوعفم :ًاديزو .لعاف

 يف ةّيسنجلا لأ دوجوك ةركذلا نم اهبرقت ةمالع نم ةيلاخلا ةفرعملا يه :ةضحملا ةفرعللا )١(
  ةفورعم فراعم ةَّنس يهو « «نّيعم ىلع ةلماكلا ةلالدلا يف لمعتسُي يّلإ يهو . امردص

 . ةدوصقملا ةركّنلا ىدانملا يهو ةعباس اهيلإ اوفاضأو

 رثدملا / 55١

 .ةعمجلا /5 (7)

 .ظ نم تطقس (4)

 . صصقلا /79 5

 ,.ظنم تطقس (5)

 فراعملا دعب لمجلا مكحك ؛بارعإلا يف رورجماو راجلا وأ ةّيفرظلا ةلمجلا هبش مكح نأ يأ (0)
 . 44 7ص ؟ج بيبّللا ىنغم رظنا .ةضحملا ريغ تاركّتلاو فراعملا دعبو .ةضحملا تاركّشلاو



َ 
 ةلمجف .ديز ىلإ دوعي رتتسم ريمض :هلعافو .هرخآ مض هعفر ةمالعو «مزاجو
 اهّنأل ديز نم لاح اهّنأ ىلع بصُنلا لحم يف -عضوملا اذه يف يأ- انه كحضي

 .ةضحم ةفرعم وهو ؛هدعب تعقو

 :ًالجر .لعاف :ءاَّلاو .ضام لعف :تيأرو .كحضي ًالجر تيأر : تلق اذإو

 امك لجر ىلع دوعي رتتسم ريمض :هلعافو .عراضم لعف :كحضي .هب لوعفم
 .لجرل ةفص اهّنأ ىلع بصَنلا لحم يف -انه كحضي ةلمج يأ- يهف .مدقت
 .ضام لعف :تيأرف .رآّدلا يف ًاديز تيأر :هلثمو .(١)(ةضحم) ةركن هنآ

 هنأ ىلع بصن لحم يف رورجمو راج :ر اًدلا يف .هب لوعفم :ًاديزو .هلعاف :ءاّملاو
 عضوم يف فرظ : دنعف . كدنع ًاديز تيأروأ . ةفرعم دعب عقو َّنأل ديز نم لاح

 يفف . .رادلا يف ًالجر تيأرو . ةفرعم دعب عقو هّنأل ,ديز نم لاحلا ىلع بصن

 تيار وأ .ةركن ِهَّنأل لجرل ةفص هنأ ىلع بصن لحم يف رورجسو راج :رادلا
 .ةركن هَّنأل لجرل ةفص هَّنأ ىلع بصن عضوم يف فرظ : ددعف . كددع ًالجر

 لا

 نع ال هتاذ نع يأ)- هسفن زيمملا نع يعضولا ماهبإلا عفرَي ام زييمُّتلا :لاقو
 -(271( هتئيه

 يه له عماسلا يردي ال «نورشع يدنع :تلق اذإ نزيِيمَّثلا يأ هلاثمو

 يددع :تلق اذإف . كلذ ريغ وأ ًامهرد وأ ًابوث وأ ًارانيد وأ ًاسرف وأ ًادبع نورشع

 )١( لصألا نم تطقس .

 رشع ًدحألا نم ةحيرّصلا دادعالا دعب عقاولا زييمتلا -1 :يه تاذلل نّيبملا زييمّتلا ماسقأ (؟)
 اندعبو ) : هلوقو فسوي / 4 4 ًابكوك رشع دحأ تأ يَنِإ) : ىلاعت هلوقك «قئاملا ىلإ

 ةليأ نيثالث ىسوُم اندعاوو ل : ىلاعت هلوق ةدئاما 1١/ 4 آهيقَن رشَع يننا مهْنم

 مهودلجافإل : هلوقو . فارعألا /14؟ 41 :1 نيعبرأ هبر تاقيم مف. اهانمهتأو

 - .ص/ 07 4 ةَجْعَت نوعْستو عت هل يخأ اذه نإ إل : هلوقو . رونلا / ؛ 4 ةدْلَج َنينامث



 لك نع مهردلا ركذب -اهماهبإ تعفر يأ- نيرشعلا ترّيم دقف ًامهرد نورشع
 .مهردلا وه نيرشعلا رّيم يذلا يأ- لعاف مسا -ءايلإ رسكب- زّيمملاف .دودعم

 .نورشعلا وه مهردلاب ريم يذلا يآ- لوعفم مسا ايلا حتفب- رّيمملاو
 وأ (0"2(لوعفملا) وأ (0١ لعافلا) نع الوحم نوكيو «ةبسّنلل نّيبملا زييمّشلاو

 .2)(امهريغ)

 تيرعشا :ىلغم نازوألا يهو ريداقملا دعب عقاولا زيي هلا -ب . ةّيماهفتسالا مكدعب عقاولاو -
 تيرعشا :انلوقك ليياكملاو .اننطو نم ًاضرأ ربشب طّرقن نل : لثم تاحاسلاو . ًانيز ًالطر
 نمفط : ىلاعت هلوقك ليياكملار تاحاسملاو ريداقملا هبش دعب عقاولا زييمّتلا دج . ًارق ًاعاص

 ءاعول مسا :يحنلاو . ًانمس يحن يددع انلوقكو . ةلزنزلا / 4 هري ًاريخ رف لاقثم لمعي

 .ًاباحس ةحار عضوم ءامّسسلا يف امو .نّللا ءاعول مسا : بطولاو .ًادبل ٌبْطَو يدنعو . نمّسلا

 « لصألا وه ديدحلا نإ ذإ اديدح . ماخ اذه : مهلوقك هنم عّرفتم وه ام دعب عقاولا زييمُّتلا -ه

 بعّذتلا روذش رظنا .(ًافوص وأ ّرخ ةّيُج) :انلودق هنمو .هعرف وهف هنم ٌقعشم متامخلاو
 ١ج ناّبصلا ةيشاح . 74ص اج عمهلا .55ص ١ج ليقع نبا حرش .؟ 07ص

 ١9 ص

 /4 «اسفنا دم ءيش نع مكل نبط نإف » : ىلاعت هلرقك لعافلا نع لوغنا زييمعلا (1)

 سرسلا لصتشاو ظ : ىلاعت هلوقو . هنم ءيش نع مكل نهّسفنأ تباط نإف هلصأ .ءاسنلا
 ةيشاح . 75 4ص اج حيرصُملا حرش رظنا . صأّرلا بيس لَعْشاَو هلصأ ميرم [ 5 «ًابيش

 .95١1ص اج نابصلا

 .رمقلا / ١١ «ًانويع ضرألا انرّجفو» :ىلاعت هلوقك هب لوعقملا نع لّرحنا يِمَّشلا )١(
 . 04ص بهّذلا روذش حرش رظنا .ضرألا نويع انرجفو : هلصأو

 /74 4 آلام كنم رثكأ انأ ل» : ىلاعت هلوق رحن لوعفملاو لعافلا ربغ نع ًالوحم نوكي نأ ()
 فوذحماب ءيج مش هماقم (انأ ) ريمضلا ميقأو فاضملا فذُحف .رفكأ يلام هلصأ . فهكلا

 بهّذلا روذش رظنا .(ًاسراف هُرد هلل) :انلوقك لّوحم ريغ نركي نأو .ًازييمت (لأملا)
 حيرصُتلا حرش .197ص اج ناّبصلا ةيشاح , 55ص اج ليقع نبا حرش .؟ هت هص

 .885صالج



 مد
 ءاثتسالاو

 هجارخإ يأ- هالول ««'0(اهتاوخآو ) الب ءيش يأ جارخإ : لصُمملا ءانثتسالاو

 . ضام لعف :ماق .ًاديز الإ موقلا ماق : هلاثمو ءهنم جرختا مالكلا يف ءيّشلا كلذ لخدل

 الإب هجارخإ الولو .ءانشتسالا ىلع بوصنم :ًاديز . ءانغتسا ةادأ :الإ .هلعاف : موقلا

 . ضام لعف :ماق .يفن فرح :ام .ًاديز الإ دحأ ماق ام .ًاضيأ هلثمو .موقلا يف لخدل
 الإب هجارخإ الول .ءانثتتسالا ىلع بوصنم :!ديز : ءادثتسا فرح :الإ .هلعاف : دحأ

 .هريغو ًاديز لمعشي مسا ًادحإ نإف .دحأ لكل يِفّنلا مكح يف لخد

 ط هنم ىنثتسملا وه الإ لبق يذْلاو . ىنخشسللا وه الإ دعب يذلا مسالاف

 ًاتبثم هنم ىنثتسملا نوكي ةراتف ءءىش نم اهب ت | اذإف . ءانشتسا ةادأ ىَّمسُت

 ام يف يف اهنشسم وأ كتم ريغ يا افنم توكم امو -يفنم ريغ يأس

 .2")( يهن وأ) «ماهفتسا ةادأ هيلع لخد ام «هب هّبشملاو . يفت ةادأ هيلع لخد

 (*1( ىنقعسملا بصن) 240(بجي) ًاتبثم (؟1(ًابجوم ) هنم ىنثتسملا ناك نإف
 بصن بجيف .ًاديز الإ موقلا ّماق : لثم هلادبإ زوجي الو (*7(ءانتتسالا ىلع)
 .تبثم -موقلا وهو- هنم ىنثتسما ّنأل (ًاديز )

 الخو نوكي الو سيلو ىوسو ريغو الإ :يه نامث ءانتتسالل مدختست يتلا تاودألاو )١(

 .اشاحو ادعو

 .أطخاوهو يفن ظ يف (5)

 . لصألا نم تطقس (7)

 ,ظ نم تطقس (؟4)

 بلا لآ حدب -بُّكلا لوقك هنم ىنثتسملا ىلع ًامّدقُم ناك اذإ كلذك ىنثتسملا بصنُيو (5)

 ُبَهْدَم قَلا بهدم الإ يلامو ٌةفيش دمحأ لآال يلامو

 ةعيش ىلامو :مالكلا لصأو .هنم ىدثتسملا ىلع امهمّدقتل بهذمو لآ رعاتلا بصن دقف

 زوجي ال هنأل ءلدب انه نوكي نأ زوجي الو .قحلا بهذم الإ بهذم يلامو ءدمحأ لكالإ

 1١. 45ص ؟ج ناَّبصلا ةيشاح . 55ص بهّذذلا روذش رظنا .هنم لدبملا ىلع مّدقتي نأ

 ءظ نم تطقس (5)



 ف
 :امهذحأ ,ناهجو ىنشتسملا يف زوجي اّيفنم هنم ىنغتسُملا ناك نإو

 , 230(ءانثتسالا ىلع بصّتلا)

 ًاعبات نوكي يأ- 237( لّوألا نم ةّيلدبلا ىلع رجلا وأ بصّتلاو عفّرلا ) : يناّثلاو
 يأ هلاشمو لك نم ضعب لدب نوكيو- راسنا وهو -بارعإلا يف لرألل
 :ينءاج . يفن فرح :ام . ديز الإ دحأ ينءاج ام :-عوفرملا ١ يفنملا نم ءانشتسالا

 يف هدحو مّلكتملل لصَّتم ريمض :ءايلاو . ةياقولا 220( نون ) :نوُنلاو .ضام لعف
 نإ: ديز .ءانثتسا ةادأ :الإ .هلعاف : دحأ . ملقم هب لوعفم هنأ ىلع بصت لحم

 نم لدبلا ىلع هتعفر تعش نإو .ركذ امك ءانثتسالا ىلع ًاديز تبصن تعش

 .ديز الإ دحأ ينءاج ام :تلقف .عوفرم ِهَّنإف ءدحأ

 وبأ ارق ثيح .دوه 2١/ 4 كّنأرما الإ دَسَأ مُككنم فَي الو 9 :ىلاعت هلوق يف امك (1)
 :ماشه نبا لوقيو .ءانغتسالا ىلع بصنلاب نوقابلا أرقو . ةيلدبلا ىلع عفرلاب ورمع

 رِيسَّتلا رظنا .هنم ىنثتسملا نم ةّيلدبلا هيف زوجيو . ( دّيج يبرع ءانثتسالا ىلع بصّنلا

 اج ليقع نبا حرش . < هص بهّذلا روذش . ينادلل 55ص عبّسسلا تاءارسقلا يف

 . 48ص اج حيرصُملا ح رش ١. 47ص اج ناّبصلا ةيشاح . 48ص

 صوصُنلا أل (راتختا وهو ) : هلوقب فّلؤملا ليمي هيلإو «نيبوحُتلا روهمج بهذم وه اذه (؟)
 ,روملا/ ١ 4 مهسفنأ الإ ءادهش مُهَل نكي ملو» : ىلاعت هلوقك .هيف تدرو ةحيصفلا

 ٌليلَق الإ هرلعف ام 9 : ىلاعت هلوقو لادبإلا ىلع عفّرلا ىلع عبّسلا تاءارقلا ١ تعمجأ ْذِإ

 رماع نيا الإ هولعف يف واولا نم دب هنأ ىلع ليلق عفرب ةعبّتسلا أرق ءاسنلا /15 4 مهنم

 «َنوُلاَسلا الإ هبر ةّمْحر نم ُطمَقُي نمو و :ىلاعت هلوقو . بصَنلاب ًاليلق أرق هدحو

 يف رتتسملا ريمّضلا نم لادبإلا ىلع عفّرلا ىلع عيّسلا تاءارقلا تعممجأ . رجحلا 5

 .هيولاخ نيال ١4 5ص عبّسلا تاءارقلا يف ةّمجحلا . * 47ص دئاوفلا ليهست رظنا . طنقي

 .75هص بهٌذلا روذش . ل١ ص اج بيبّللا ينغم .95ص عبّسلا تاءارقلا يف ريسيعلا

 فطع ةادأ الإو قسن فطع هّنإف نييفوكلا بهذم اّمأ . ١ 8ص اج نابصلا ةيشاح

 ءظ نم تطقس (79)



 ًاديز تلعج تعش نإف .ًاديز الإ ًادحأ تيارام :لثم تبصن اذإ هلثمو

 ريدقَّتلا فلعخيف ءدحأ نم ةّيلدبلا ىلع تش انإو ؛ءانقتسالا ىلع ًابوصنم

 ىلع ديز بصنب)- .؟ديز الإ دحأب تررمام :لثم تررج اذإ هلثمو

 ةّيلدبلا ىلع ديز رجب (4١0 ديز الإ دحأب تررم ام :تلق تعش نو . ءادثتسالا

 .دحأ نم

 .(06 كارما الإ دحأ مّكنم َتفَْلُي الو :ىلاعت هلوق يِهّنلا يف هلاثمو
 .21( ءانشتسالا ىلع بصُنلاب نوقابلاو ةّيلدبلا ىلع عقّرلاب ورمع وبأ ارقو )

 الإ هّبَر ةمحر نم ُطْمَقُي نمو # :ىلاعت هلوق ماهفتسالا يف هلاشمو

 «*)(رتتسملا) ريمّتضلا نم لادبإلا ىلع (*0(ةعبّسلا) تعمتجا 2106 َنوُلاضلا

 .عنتمب مل ؛نيلاّضلا الإ :277(نآرقلا ريغ ) يف لبق ولو . طنقي يف
 ىنفتسملا نوكي نأ وهو . الصنم ىنثتسملا ناك اذإ هّلحم هّلك هانلق يذلا اذهو

 .ظ نم تطقس ١١(

 .دوه )5(41١/

 .ينادلل 19 عبّسلا تاءارقلا يف ريسيّملا ( )
 .رجحلا /ه4(5)
 نع ددعلا رخأت طرشب كلذ زاوجل ةعبّسلا ثَّنأ امّنإو .ةروهشملا عبّنسلا تاءارقلا يأ (5)

 .انه وه امك دودعملا

 . أطخ وهو لصُمملا لصالا يف ()
 ةّنس ةءارقلا دال «نآرقلا يف كلذ زاوج مدع همالك ىضتقم .نآرقلا ريغ يف لبق ولو :هلوق (؛)

 ةعبتم



 بصَتلا نِّيعت ) هسنج ريغ نم نوكي نأ وهو- ًاعطقنم ىنثتسملا ناك نإف
 امو .ًارامح الإ موقلا برض امو .ًارامح الإ موقلا ماق : هلاثمو .0'2(ءانثتسالا ىلع
 .ةثالّنلا لاوحألا يف ءانثتسالا ىلع (ًارامح ) بصنيف .ًارامح الإ موقلاب تررم

 الإ مرقلا ماق ام :لوقتف 20( ههبش وأ يفنلا دعب هلاديإ) 2!( ميمت ونب ) زوجو
 يف هلادبإ زرجيف رامح الإ موقلاب تررم امو .ًارامح الإ ٌموقلا تبرض امو .ٌرامح

 :(0(رعاّشلا ) لاق . ةئالّتلا لاوحألا

 سيعلا الإو ٌريفاعيلا الإ سينأ اهب سيل ةَدْلَبو

 .نويوحُتلا اهب ذخأ يعل ةغّللا يهو ءبصُنلا نوبجوي نيذّْلا نييزاجملا ةغل هذه (1)

 سايلإ نم نطب يهو رم نب ميمت ىلإ بسعنت ءًاددع لئابقلا ربكأ نم «ةّيلامّش ةيبرع ةليبف (7)
 كراش دقو . مالسإلاو ةّيلهاجلا يف ءارعّشلا مظعأ تبهنأ . دجت ضرأب اهلزانم ناك .رضم نبا
 رظنا . حفلا دعب ةفوكلاو ةرصبلا مهنم ريبك مسق نطوتساف «سرافو قارعلا حتف يف اهلاجر
 . 158 ص ةثيدحلاو ةميدقلا ةّيبرعلا لئابقلا مجعم

 ."١1ص اج بلعث سلاجم ١. 4 ءص ١ج عمهلا . ؟55ص بهّذلا روذش حرش رظنا (5)

 يف ثراحلا نب رماع ىلإ بسُت دفف «رعاش ريغ ىلإ بسُن زجُرلا رحب ىلع دهاش اذه (؛)
 يف ةبؤر ىلإ بسُنو . 0*7 ص اج حيرصتلا حرشو .198١ص ةج ةنازنخلاو 5ص هناويد

 نب رماعل تيبلا نوكي نأ حّجرُأ يبّنكلو .ًاضيا جاجعلا ىلإ بسُنو . 15ص هناويد قحلم
 :هلوقب ادبت تايبألا نم ةعومجم عم هئاويد يف درو هّنأل دوعلا نارجب فورعملا ثراحلا

 سورجلا ُعُيسلا هيف شيعي ١١ سيمل اي لزنملا ٌعّدَن دق
 لدي امهّنأ ىلع سيعلاو ريفاعيلا عفر ثيح .سيعلا الإو ٌريفاعيلا الإ :هلوق هيف دهاتشلاو

 هيوبيس ّنكلو .هب سنؤُي يذلا يأ- سينألا سنج نم اسيل امهّنأ عم ءسينأ :هلوق نم
 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ ءيش اهب سيل :لاق هّنأكف «هريغو ىنثتسملا سينألاب دصق هنأ ىري

 روذش حرش .576ص 2178 ص اج هيوبيس باعك رظنا .ًالصّنم ءانغتسا حبصيف

 عمهلا .507ص اج حيرصُتلا حرش 5١. 5ص اج بلعث سلاجم .7 6ص بهذا

 .114صاخل



 -فوذحم هنم ىنثتسملا يأ- مات ريغ الإ لبق يذلا مالكلا ناك اذإ هَّنَأ ملعاو

 لعجف ءهنم ىنثتسما فذحب الإ لبق يذلا لماعلا هل عرف هّنأل ًاغرفم ىّمسُيو
 اهل لمع ال يأ- ذفنيح مدعلاك الإ نوكتو ؛همساب يمس اهدعب امل هبارعإ

 امو .ماقل لعاف : ديرف . ديز الإ ماق ام :هلاغمو اهلبق امل ًالومعم الإ دعب ام نوكيو
 «ءابلاب رورجم مسا : ديزب الإ تررم امو .تيأرل هب لوعفم :اديزف :اديز الإ تيأر

 مالكلا نوكي نأ َعوّنلا اذه يف دب الو .رل لوعفم هنأ ىلع بصُنلا لحم يف رهو

 .ناضمر رهش الإ ترطفأ :لثم ىنعملا ميقتسي نأ الإ .َلّثُم امك تبثم ريغ

 .اشاحو ادعو الخو نوكي الو سيلو ىوسو ريغو الإ :نامث ءانشتسالا تاودأ نأ ملعاو

 .هيلإ امهيتفاضإل رورجم ىوسو ريغب ىدثعسملاو .اهب ىنثتسملا نايب مّدقت الإف
 هب برعي امب -ىلاعت هللا همحر- كلام نبا دنع- ىوس اذكو ريغ برعتو)

 همهفاف (2١0 مدقت ام عيمج يف الإب ىنثتسملا

 امهب ىنثتسملا مكح نأ ىريو .الإ ىنعمب المعتسا نامسا ىوسو ريغ نأ كلام نبا ىري )١(
 بصنب . دلاخ ريغ موقلا ماق :لوقتف . الإب ىنثتسملا هي برعي ناك امب نابرعتو «ةفاضإلاب رجلا

 ةعرح اهنيك يح ريف بارعإ ةكرشف دلاح بصمب أ دلاخ الإ موقلا ماق :لرقت اسك ريغ
 الإ ًالحأ ماقام :لوقن امك . دلاخ ٌريغو دلاخ ٌريغ دحأ ماقام :لوقتو . الإ دعب ام بارعإ
 عقرب ٌدلاخ الإ ماق ام : لوقن امك ًابوجو ريغ عفرب دلاخ ٌريغ ماقام : لوقنو .ًادلاخ الإو ٌدلاخ
 . 57ص ليهسُتلا هباتك يفو . ١7ص هتّيفلا يف كلام نبا بهذم وه اذه «دلاخ

 ىوس موقلا ماق انلق اذإف .ًافرظ الإ نوكت ال ىوس ّنِإف ءامهريغو ءاّرفلاو هيوبيس بهذم اّمأ
 نموه دنع جرش الو ةليفرطلا ىلع ةبوضنم -مهدنع- ىوسف .دلاخ

 دقن «قاينسلا تا هعوفز شكت رت نأ نكمي ىوس نأ ىرأ ( يتكلو .رعّشلا ةرورض
 :( يِئمزلا دنفلا) نابيش نب لهش و رعاشلا لوقك . ًافرظ وأ هب ًالوعفم وأ ًالعاف وأ أدتبم يتأت

 اوناَد امك مُهاَّند ن اودعلا ىوس َقْبَي ملو
 :ةملس نب دَّمحم لوقكو ؛كاوس ينانأو كاوس تيأر :مالكلا ةعّس يف لوقنو . لعاف انه ىوسف

 قرد ١ تنأو اهعئاب كلاوسف ينحت رك 7 عاب اذإو

 اج لّضفملا حرش . 70ص لّصفملا . 5ص وحّنلا يف لمجلا يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا
 .7١5ص اج عمهلا .١5؟صااج ليقع نبا حرش . 751١ ص بهّلذلا روذش . 77 4ص

 . هالص ؟ج ةنارخا . 55ص ١ج حيرصُملا حرش . 5١ه 6ص ؟ج ناّبصلا ةيشاحا
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 ١ مرار صل دس

 امهمساو .امهربخ هّنَأ ىلع ءامهب بوصنم نوكي الو سيلب ىنثتسملاو

 ىلع هرجو .0'2(لاعفأ ّنِهّنَأ ىلع هيصن زوجي ) 200( يقب امب ) ىنثتسملاو

 .«90(ٌرج) فورح (”0(نهنأ)

 .اشاحو ادعو الخ يه (1)

 :ناهجو ادعو الخ ىنثتسم يف زوجي (؟)
 .نادماج نايضام نالعف امهّنأ ىلع هبصن «نييرصبلا روهمجو هيوبيس بهذم وهو : لوألا

 اذإ الإ ادع يف ةصاخبو هركني هيوببس نإ ىتح -ليلق وهو-رج افرح امهّنأ ىلع رجلا : يناّثلاو

 نّيعتي كلذبو «لاعفألاب صتخت (ام) ْنأل ءبصّتلا ذشيح بجيف ءام امهيلع تلخد

 :ةعيبر نب ديبل لوقك ءادعو الخل ةيلعفلا
 م 50 00 000
 َةلاَجَم ال ميعن لُكو لاطاب هللا الَخ ام ءيش لك ال

 :رعاشلا لوقو

 ٌملوُم يميدت ىوُهَي يذلا ْلْكَب ينادع ام ىمادُنلا لمت
 دربملاو ينزاملاو فورخ نباو ينابيشلاو شفخألاو ءاّرفلاو ديز يبأ دنع اهيتخأك يهف اشاح اّمأ

 3 3 2 »ع 8 4 ١

 .رورجم اهدعب ىشتسلاو رج فرح اهنأ ىريف هيوبيس ام .مهريغو كلام نباو جاجزلاو
 اهدعب ام بصني تدرو ةحيصن ًاصوصن ٌنأل ءاهيتخأ نيبو اهنيب قرف ال اهنأ ىرأو

 لطخألا لوق يف امك اهيتخأك

 رق اشاح ساّدلا تيأر

 : قدزرفلا لوقو
 نيذدلاو مالسإلاب ةّيرَبلا ىلع مُهَلضَف هللا َنإف اشيرُق اشاح

 لمجلا .575ص ؟ج لصفملا حرش . 50ص لصفملا يف اهعيمج لئاسملا هذه ليصفت رظنا

 بهّذلا روذش حرش ١ 57ص 2177 ص ؛177؟صا١ ج بيبَألا ينغم .751ص وحنلا يف

 ؟ج داَّبصلا ةيشاح . 155 ص ينادلا ىنجلا . 591 ص اج ليقع نبا حرش .؟ 07ص
 .55 64ص اج حيرصُفلا حرش ١. 58ص

 ءظ نم تطقس (*)

 الاعف مهّلص طفأ نحن انف

 .رجلا ظ يف (4)
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 تارورجملا

 :ةثالث 200( تارورجملا ) : -ىلاعت هللا همحر- لاقوو

 . كلذ مّدقتو . ديزب تررم :لثم :فرحلاب رورجم :اهدحأ

 .ًاضيأ مدقتو : ديز مالغ :لثم :ةفاضإلاب رورجم : يناّغلاو

 يف ماشه نبا هركذي ملو ؛ةعامجلا هبرّبع اذك .ةّيعبّتلاب رورجم : ثلاّثلاو

 ةّيعبّتلاب رورجما ركذأ مل امّنِإو :لاقف 2"'(هحرش ) يف هيلع هّبنو بمّدلا روذش

 كلذو «عوبتملا لماع لماعلا امّنِإَو ؛ةلماعلا تسيل ةّيعِبَّتلا نأل :ةعامج لعق امك

 ىلإ عباوُتلا باب يف رجلا عجرف «لدبلا باب يف فوذحم لماعو ) .لدبلا ريغ يف
 -نييوحُتلا ضعب يأ- مهضعب دازو .2؟1( لمعلا يف ةفاضإلاب رجلاو فورحلاب رجلا
 :ليق . ديكوّتلاو تعّنلا يباب يف كلذو (*!(ٌذاش وهو رورجملل ةرواجماب رجلا )
 عضوم اذه : -برعلا يأ مهلوقك َتعّنلاف -قسّنلا فطع يأ- فطعلا بابو

 ةرواجم برخ رجب يور .0*2(برخ بض رحج اذه ) :هريغ لاقو .برخ بض

 .رورجما ظ يف )١(

 )١( بهذلا روذش حرش رظنا ص7٠0”.
 .ظ نم تطقس (؟)

 وهو ؛ةرواجماب ارورجم نوكيف ءرورجم هرواجي ام ْنآل رجلا هّلحم سيل يذلا مسالا رج وهو ( 4)
 .فّلؤملا يأر ىلع داش

 ساقي الو ذاش هَّنأ نوري نييوحّنلا نكلو «ةرواجم اب رجلا ىلع نويوحُنلا هب ىتأي لاغم اذه (5)

 هلوق «ةرواجم اب رورجملا نم ّنِإ ؛ليقو . لصألا ىلع برخ عفرب لاشملا اذه ّيِوُر اذهلو .هيلع

 (نودلخم نادلو ) ىلع فطعلا َنآل ءامهّرج نميف ةعقاولا / 71 4 نيع روحو :  ىلاعت

 ٍباوكاب دلخم نادْلو ِمهْيلَع فوطي )» : ىلاعت هلوق يف (قيرابأو باوكأ ) ىلع ال

 محلو َنورّيَخَتي ام ةهكافو نوُفِزني الو اهْنع َنوُعَدِصُي ال ءِنّيعَم نم سأكو قيرابأو
 بهذلا روذش حرش رظنا .ةعقاولا /7- ١ نم 4 نيع روحو نوهتشي امم ريط

 .5١7ص ةج يِفسّنلا ريسفت 3 .585سص ؟ج بيبَّللا ينغم 17 ١ص
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 وأ عضوملا وهو عوفرملل ةفص هّنأل عفّرلا سايقلا ناكو ةفاضإلاب رورجملا ّبّنضلا
 .230(برعلا رثكأ عقّرلا ىلعو ) .رحجلا

 :(")(هلوقك ) ديكوُّتلاو

 ْمِهْلُك تاجوّرلا يوذ ْْلب حاصااي

 ىلع بوصنم :يوذو .ْنَهَّلك :لاقل الإو «تاجوّرلل ال يوذل ديكرت : مهلكف

 . رورجلا ةرواجم هرج هّنكلو ءبصٌُنلا هّقح ناكو ءّْلب لوعفم هن

 يبأو ورمع يبأ ةءارق ) هنم نوكي نأ مهضعب زرّوجف قسّنلا فطع اّمأو

 نوققحملا هعنمو .مكلجرأ رجب 10 مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو ظ :«"'(ركب

 .585ص دج بيبّللا ينغم رظنا .ةرواجملل رجلا امهريغو ينج نباو يفاريسلاركنأ اذهلو )١(

 :هلوق هزجعو طيسبلا رحبلا ىلع تيب ردص اذه (؟)

 بئنذلا ىرع تلحنا اذإ لصو سيل نأ
 (مهّلك ) :هلوق هيف دهاشلاو . 81 هرص دج ةنازخلا يف بيرغلا يبأل دهاشلا اذه بستيو

 يف دكؤملا عيشي ديكرّتلو .ةُيلوعفلا ىلع بوصنملا يوذل ديككوت اهنا عم .ّلك رجب-
 ةفاضإلاب رورجملا تاجوزلل ًارواجم عقو اّمَل هّنكلو . كلذل بصتلا لك ّقح ناكف ؛هبارعإ
 روهمج دنع هيلع ساقّي ال داش وهو ةرواجملل رجلا كلذ ىِّمسُيو رثوجلا ةبسانمل هرج

 :سيقلا ئرما لوق هنمو .نييوحُنلا
 لَم داجب يف سانأ ٌريبك هلو نيِئارَع يفاريبُ ناك

 ةنازخلا رظنا .رورحملا داجب :هلوقل هترواجم عوفرملا ريبكل فصو هّنأ عم لّمزم رجف
 عماوهلا عمه . 58ص ١ج بيلا ينغم .١551ص بهّذذلا روذش . 556 ص كج

 . هه ص اج

 تاءارقلا يف ريسيّتلا . يرزجلا نبال 707١ ص رشعلا تاءارقلا يف رشّنلا ةبيط حرش رظنا (7)

 . هيولاخ نبال ٠١ ؛ص عبّسسلا تاءارقلا يف ةّمحلا . ينادلل * 8ص عبسلا
 .ةدئامللا /5 4
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 :ليقف .7١2(ةرواجملاب ال سوؤرلا ظفل ىلع فطعلاب وه امَّنِإ ضفشملا نآ اوأرو)
 انه حسنا نأ :اهدحأ :نيهجوب كلذ نع اوباجاف ,ةحوسمم ال ةلوسغم لجرألا
 نم نالجّرلا ُتَّنصُخو .ةالّصلل تحسم :لاقي ءلسغلا فيفخ حسملا ّنأل ءلسغلا

 دارملا نإ :يناّثلاو .اهيلع ءاملا بص يف دصقعُفّيل حسملا مساب تالوسغملا رئاس نيب

 حسم هنأ هتقيقح امو ءًازاجم لجّرلل ًاحسم كلذ لعجو نيفخلا ىلع حسملا انه

 . لجّرلا ىلع يذلا فخلل
 لوعفملا مساو لعافلا مسا

 نّيَعلا حوتفملا يضاملا لعفلا ناك ىتسم :-.ىلاعت هللا همحر- لاقو

 اًيئالث برشك يّدعتملا اهروسكملاو .بهذو برضك مزاللاو ) "'(يدععملا)
 يئالّثلا نم يأ هنم لعافلا مس اف «؟!(انركذ امك ) فرحأ ةثالث ىلع 21( ًادّرجم

 «بهذ نم بهاذو برض نم براضك ًاسايق لعاف نزو ىلع -هركذ مادقتملاو دّرجم

 نيب زجاح فطعلا فرح ّنأل ,فوطعملا يف زوجي الو ؛ذاش راوجلا ىلع رجلا نأ نوري ٍمِهّنأل )١(
 .سوؤرلا ظفل ىلع فوطعم مسا :رجلاب مكلجرأ اوبرعأ اذهلو ؛ةرواجمملا لطبمو نيّمسالا
 َتّضصُخو .تاّضوت يأ- ةالّصلل تحسم :ءاهقنلا لوقيو ؛لسغلا انه حسملا ّنِإ :اولاقو

 انه دارملا نأ وأ . اهيلع ءاملا بص يف دصعقُيل حسملاب تالوسغملا رئاس نيب نم نالجرلا

 7١ج نآرقلا يناعم رظنا .ًازاجم لجّرلن احسم كلذ لعجو «َنْيَقُخلا ىلع حسملا :حسلاب

 ."١9ص بهذلا روذش حرش . 74815ص الج ٍبيبَللا ينغم . ال ه ص

 ًايثالث ًايضام نوكي نأ ءلعاف نزو ىلع لعافلا مسا هنم ٌقعشُي يذلا لعفلا يف طرتشي ()

 رهف فرشو .مراك وهف مرك :لثمو ءفّلؤملا اهدروأ يلا ةلثمآلا لثم ءدماج ريغ ًافّرصتم
 دج ةيفاكلا حرش :رظنا . لعافلا مسا اهنم غيص ةمزال لاعفأ هذهف .نمآ وهف نمأو ,فراش

 ينومشألا حرش . 17 4ص ١ج ليقع نبا حرش 7٠١. ص الج بيلا ينغم ١. 84ص

 .اهدعب امو ١ ؟ص لعاقلا مسا يف ةلاسر .الالص ؟ج حيرصُملا حرش .0 6ص اج

 ءظانم تطقس (5)

 .ظانم تطقس (:)



 ته
 ةهّبشم ةفصف هريغ وأ لعاف نزو ىلع كلذ ريغ نم ىتآ امو . برش نم براشو

 رهف حرفو .١١2(ضماح )وهف نبَّللا ضمحو .ملاس وهف ملس «لثم لعافلا مساب

 «لهس وهق لهسو مرك وهف مركو .ناعبش وهف عبشو ءرضخأ وهف رضخو «حرف

 لكلاف «*0(نييقيرصُتلا ) دنع اأو ) ةاحّتلا دنع 2"!( اذه ) نسح وهف نسحو
 240( لعاف مسا

 بورضم :لثم .لوعفملا زو ىلع «*!(يئالُثلا ) نم يأ- هنم لوعفملا مساو
 ليتقو ليحك لثم (0)(ليعف ) هنع بونيو .دوبعمو هدوصقمو ؛«بورشمو

 .فوصوملا رّكذملا يواسي هيف تَّنؤملاو .حورطمو لوعقمو لوحكم ىنعمب .حيرطو

 :لثم سبّللا "7(فوخ وتسي) مل ركذي مل نإف حيرج ةأرماو حيرج لجر : لثم

 هتلبتقو 0*2( نالف ) ليتقب تررم

 ضمح ظ يف )١(
 .ظ نم تطقس (7)

 . فيحصت وهو نيبرصبلا ظ يف (1)
 مسا نأ اندنع هجولاو ) : :لعافلا مسا يف ةلاسر هباتك يف داوع دمحم رودكدلا لوقي (4)

 :نيَّقش تاذ ةلالّدلا هذه نو نافّلختي ال نامزالتم ةلالدو ءانب لعافلا

 كاكفنا نكمب ال ًايرارمتسا ًاتوبث ناكأ ءاوس «توبُثلا ديفي رخآ وشو . ثودحلا ديفي قش

 رهاطو هجولا نسحك هكاكفنا نكمي مأ ءمفلا عساوو بجاوملا ضيرعو فنألا ليوطك

 :وحن للختلا عم مأ ؛هجولا نسحك للخت ريغ نم ًايرارمعسا ًاتوبث ناكأ ءاوسو . ضرعلا

 باب يف ةهّبشملا ةفّنصلاو لعافلا مسا يباب ديحوت رظْنلإ اذه ىضعقمو .رطانخلا بلقتم
 . ١7ص لعافلا مسا يف ةلاسر رظنا .( . .. لعافلا مسا باب ره «دحاو

 .هردصم وأ «يدعتملاو مزاللا ماَّثلا فّرصتملا يثالثلا لعفلا يأ ( )

 ةقرْغك ةّلْعُو صئّقك لّعَفو حّبذك لغف :ةّلقب هلوعفم نع لمعلا ال «ةلالّدلا يف بونيو (5)

 ىلع ةلالّدلا يف لوعفملا مسا هيدؤي ام يّدؤت غيصلا هذهف .ةوّسقو ةلكاك ةَلْعَفو ءةَعْنْضُمو
 ,”5ه4ص اج ينومشألا حرش رظنا . ىنعملاو تأذلا

 . بجوتسي ظ يف ()
 ظ نم تطقس (8)



 كح
 ناك نأب -فرحأ ةثالث يلع دئاز يأ- يئالث ريغ يضاملا لعفلا ناك ىتمو

 مسا ةفرعمف جرختساك ةتس وأ «قلطناك ةسمخو ءجرح دك فرحأ ةعبرأ ىلع

 ةعراضملا فرح عضوم عضتو «هعراضم ىلإ رظنت نأب :هنم لوعفملا مساو لعافلا

 رخآ يأ -رخآلا لبق يذلا فرحلا يأ- رخآلا لبق ام 20(رسكتو ) ةمومضم ًاميم

 فرحلا رسكب جرختسمو ) «قلطنمو جرح دمك لعافلا مسا تدرأ نِإ ؛:ةعراضملا

 جّرح دمك لوعفملا مسا تدرأ نإ رخآلا لبق ام 50( حتفت )و .2"”(رخآلا لبق يذلا

 . لوعفملا مسا يف رخآلا لبق يذّلا فرحلا حتفت يأ- جّرختسمو «؟”(هب) قلطنمو

 لوعفملا مساو لعافلا مسا لمع

 نوكي نأ طرشب ) ؟*1(هلعف لمع لمعي ) لعافلا مسا : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 .2")( يضاملا ىنعمب لعف (لأ) ةلص نوكي نأ الإ) 20(لابقتسالا وأ لاحلا ىنعمب

 ًارهاظ ًارسك نوكي دق يئالّثلا لعفلا نم لعافلا مسا يف رخآلا لبق يذلا فرحلا رسك (1)
 رظنا .راتجمو راتخمو ريدتسم :لثم يف امك ًاردقم نوكي دقو «ملظمو دّقوعم يف امك
 اص ؟ج حيرصتلا حرش ص اج اّبصلا ةيشاح

 .ءظ نم تطقع (؟)

 دقو فّأؤملا اهدروأ يلا ةلثمألا يف امك ًارهاظ نوكي دق رخآلا لبق يذلا فرحلا حتف (*)

 ليهسن يف اذه ليصفت رظنا .رانخمو داقنمو رامعتسمو «ناعتسم :لثم أرّدقم نوكي
 فرعلا اذش .الة ص *ج حيرصُملا حرش . 17ص اج ناّبصلا ةيشاح ١١ص دئاوفلا

 .يوالمحلل اص

 .ءظ نم تطقع (:)

  فّلؤملا اهركذ يتلا اهرهشأ طورشب هلعف لمع لأ نم دّرجْملا لعافلا مسا لمعي (5)

 طساب مهبلكو )ف : ىلاعت هلوق يف امك يضاملا عم لعافلا مسا لامعإ ىري يئاسكلا نأ الإ (1)
 . "4ص اج نابصلا ةيشاح رظنا , فهكلا / .١ ديصولاب هيعارذ

 نع ًالضف يضاملا ىنعمب لمعي لاب نرحقملا لعافلا مسا نأ ينعي : يضاملا ىنعمب :هلوق (7)
 يذلا نونملا لآ نم هّرجملا ضيقن هنأ ينعي الو .لابقتسالا وأ لاحلا ىنعمب لمعلل هتيحالص
 1 .لايقتسالا وأ لاحلا ىنعمب لمعي



 رأ "”(ادعبم ىلع) وأ "*(ماهفتسا) وأ (2١0 يفن ) ىلع دمععي نأ طرتشُيو
 .ًارْمَع ديز براضو . ًادغ وأ نآلا ارْمَع ديز براض ام : لثم 82( هنم ًالا عقاوز

 يف ارم . ًاسرف ًابكار ٍديز ءاجو . ارْيَغ براض لجرب تررمو .ًارْمَع براض ديزو
 برض لمع المعف . (ًابكار ) لوعفم : ًاسرفو . براض لوعفم : اهَّلك ةلثمألا هذه

 200( طرشلا دوجول) بكرو

 نِإف .سمأ وأ ًادغوأ نآلا ًاديز براّضلا ءاج .7*2(لآل ةلص عقو ام لاشمو )
 يأ هنم لعافلا مسا ناك :هب لوعفملا ىلإ هسفنب دعتم ريغ يأ أرصاق هلعف ناك

 رعاشلا لوقك )١(
 اليلخ َليلَخلا دجي ىو ْنَم لِي 0 ثكان ةّمذ نالخلا عارام

 :رعاشلا لوقك (؟)
 آلُذ ضاتعا كّبح يف رعلا نم ئرما لتق كّلاجرو انأ

 ." 4ص اج َناّبصلا ةيشاح . < هص الج حيرصُتلا حرش رظنا

 ذإ قالطلا / 4 4 هرمأ لاب هللا نإ : ىلاعت هلوقك لعافلا مساب هنع ربخم مسا ىلع يأ (؟)

 يف ريسّقلا رظنا .هرمأ بصنو (ٌّعلاب) نيودتلاب نوقابلاو (غلاب ) نيونت ريغب ارق صفح نإ
 ٠ ص رْشّنلا ةبيط حرش ,١١7ص عبّشسلا تاءارقلا

 ىشعألا لوقك « ًاردقم لعافلا مساب فوصوملا مسالا نوكي دق(4)

 لعولا برق ىهوأو اهرضي ملف اهتهويل امري ةرْخّص حطانك

 .78ص ؟ج حيرصُتلا حرش . 4١ص ؟ج ليقع نبا حرش رظنا .حطان لعوك : لصألا نال
 لعافلا مسا نيب يبنجأ لصاف نوكي ال انأو . ًارّغصم نوكي ال نأ لعافلا مسا يف كلذك طرتشي (5)

 1١ 1ص اج ةيفاكلا ىلع يذابارتسالا يضُرلا حرش يف طورُشلا هذه ليصفت رظنا . هلوعفم نيبو
 ؟ج ليقع نبا حرش .؟ 4ص ١ج كلاسئا حضوأ .584ص بهذلا روذش . 47١ ص ىلإ

 , .57ص اج عماوهلا عمه . 4ص اج ناَّبصلا ةيشاح . 18ص الج حيرصُتلا حرش .154١ص
 ًالبقتسم وأ ًارضاح وأ ًايضام ناك ءاوس ًاقلطم هلعف لمع لاب نورقملا لعافلا مسا لمعي (7)

 :سيقلا ئرما لوقك
 ًالئانو اب دعم ريَخ الح الخلا َكلملا َنيلتاقلا

 لعافلا مسا نال يضاملا ىلع اد هنأ عم هب لوعفملا يف (نيلتاقلا ) لعافلا مسا لمعأ ثيح
 بهّذلا روذش حرش .١151ص اج ةنازخلا . ١١4 ص سيقلا ْئرما ناويد رظنا .لأب نرتقم

 .4 1ص اج عمهلا .5856ص
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 الب .هوبأ ماق ديز :رصاقلا لعفلا يف لوفت امكف .ًارصاق -رصاقلا لعفلا نم
 ًايدععم هلعف ناك نإو .ةيدعت الب .هويآ مئاق ديز : هلعاف مسا يف لوقت .ةيدعت
 ناك «ةثالث وأ نينثا وأ دحاو ىلإ ىّدعت ءاوس هب لوعفملا ىلإ ًازواجتم يأ- هسفنب
 ّنِإف .هلعف هيلإ ىدعتي ام ىلإ ًايدعتم -يدعتملا لعفلا نم يأ- هنم لعافلا مسا
 براضك دحاو ىلإ ايدعتم هنم لعافلا مسا ناك ءبرضك دحاو ىلإ ايدعتم ناك

 مسا يف لوقت ءدحاو ىلإ هتيدعتب ءأرمع هوبأ برض ديز :لعفلا يف لوقت امكو

 . دحاو ىلإ هتيدعتب ءأرمع هوبأ ٌبراض ديز :هلعاف

 نينثا ىلإ ًايداعتم هنم لعافلا مسا ناك ءىطعأك نو نينثا ىلإ ًايدععم ناك نإو

 .نينثا ىلإ هتيدعتب . ًامهرد ًارمع هوبأ ىطعأ ديز : لعفلا يف لوقت امك طعمك

 امكف ةثالث ىلإ ايادعتم هنم لعافلا مسا ناك ءملعأك ةثالث ىلإ ًايدععم ناك نإو
 يف لوقت .ةثالث ىلإ هتيدععب . ًاقلطنم ًادلاخ ًارمع ملعأ ديز : لعفلا يف لوقت

 ىلإ هقيدعتب ) .ًاقلطنم ادلاخ ًارمع ٌملعم ديز هلعاف يأ :لعافلا مسا

 ,2300(ةثالث

 ينبملا لعفلاك هّنكل 2"( مدقت ام عيمج يف لعافلا مساك لوعفملا مساو)

 .؟ناديّرلا بورضمأ :لاقُي .ناديّرلا برض :لاقُي امكف . لوعفملل

 .ظ نم تطقس )١(

 مسا لامعإ طورش اهسفن يه «لوهجملل يتبملا لعفلا لمع لوعفلا مسا لامعإ طورش نإ )١(

 بئان هنأ ىلع ًاعوفرم لوعفما مسا لومعم نوكي اذهلو . مولعملل ينبلا لعفلا لمع لعافلا
 ىرجم ىرج اذإ هب ًاعوفرم ناك ام ىلإ فاضُي نأ لوعفملا مسا يف زوجيو .لعافلا نع

 :رعاشلا لوقك «ةهّبشلا ةفّسصلا
 ادَّرَغ ةُمَن ٌعاترا ينار اًملف هسفن ٌرورغم نوجا يئاقل ىّنَمت

 عمه . 48ص اج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش رظنا .رورغم ىلإ ةفاضإلاب رورجم :هسفنف
 77ص اج حيرصتلا حرش .١١١ص ؟ج عماوهلا



 ردملالمع

 لعفلا ىلع يراجلا ثدحلا مساوه :ردصملا :-ىلاعت هللا همحر- لاقو

 لاسحلاو يضاملا ىنعمب هلعف لمع لمعف .قالطنالاو «ماركإلاو «برّضلاك

 فلالاب ًافّرعم ناك ءاوس ؛2'!(ًاقلطم ًالوعفم نوكي ال نأ طرشب) .لابقتسالاو
 نم رثكأ فاضملا لامعإ ٌنكل . ةفاضألاو ماللاو فلآلا نم ًادّرجم وأ ًافاضم وأ ماللاو
 لاقمو) . ماللاو فلاب ىلا لامعإ نم رثكآ اهنم اهنم دّرجْما لامعإو .اهنم دّرجْما لامعإ

 عراضم لعق : :ينبجعي . .ًارمع ديز برّضلا ىنبجعي ب 2"( ماللاو فلألاب فرعملا

 :ءايلاو . ةياقولل : نوثلاو .هرخآ مض هعفر ةمالعو مزاجو بصان نع هدّرجتل عوفرم

 :برضلا . مدقم لوعفم هنأ ىلع بصن لحم يف هدحو مّلكتملل لصّتم ريمض
 .ردصملا (70(لوعفم ) :ًارمع . برضلا وه يذلا ردصلل لعاف : ديز .بجعي لعاف

 :اهتمو لعفلا لمع ردصملا لامعإل طورش كانه )١(

 هلوقك . ام وأ نأ عم لعف هفلخي ًنأو ءلمعلا لبق عبتي ال اذأو ءءاّلا هلخدت ال نأو :رغصي ال نأ

 . ساّنلا هللا عفدي نأ الولو يأ جحلا/ ٠ و ةرقبلا /؟91 4 ساشلا هللا عفد الولو )ف : ىلاعت

 .مكّسفنأ نوفاخت امك يأ . مورلا / 18 4 مكسُفْنَأ مكتفيخك مهنوُفاَحَت طل : ىلاعت هلوقو

 :يدسألا رشيقألا لوقك لوعفملا ىلإ افاضم ردصلا نوكيو
 ٍقيرابألا اوفا زيقاوقلا عرق بشت نم تعم امو يدالت ىنفأ

 دقو .هأوفأ وهو «لعافلاب كلذ دعب ىتأ مث «زيقاوقلا هلوعفم ىلإ عرق ردصملا فاضأ ثيح

 : ةبانطإلا ني ورمع لوقك كلذ دعب هب لوعفملا ءيجيو «لعافلا ىلإ اضم ردصلا نوكي

 حبلا نمّنلاب دنا يذخأو يالي يبأو يعمم يل سبأ

 ا لطَّبلا ةماه يبرضو يَسُفُت هوركملا ىلع يماحقإو

 حبرصُتلا حرش . 7 47ص اج بضتقملا يف لعفلا لمع رّدصملا لامعإ طورش ليصفت رظنا

 -585ص ؟ج ةنازخلاو . 70ص رشيقألا ناويد رظناو .  ؛ص ؟ج

 :رعاشلا لوقك (؟)
 لجألا يخارُي رارفلا لاخي هءادعأ ةياكتلا ْفيعَض

 بهذم اذهو .هءادعأ : هلوقاوهو هب ًالوعفم ( ةياكنلا) وهو لأب ىّلحمل ردصملاب بصن ثيح

 الج ليقع نبا حرش . 74ص دج لّضفلل حرش :رظنا .نييرصبلا روهمجو هيوبيسو ليلخلا
 .١١؟9ص ؟ج عمارهلا عمه .١٠٠ص ؟ج ينومشألا حرش . 9ص

 .اطخ وهو لعاف لصألا يف (*)



 هبارعإو .ًارمع ديز برض ينبجعي «ةفاضإلاو ماللاو فلألا نم دّرجْملا لاثمو

 ةراتو ءرثكألا وهو لعافلا ىلإ فاضي ةرات ِهَّنإف ءفاضملا اًمآو .هليق ام بارعإك

 الحم عفتراو ًاظفل ٌلعافلا رنا لعافلا ىلإ فيضأ نإف) .هب لوعفملا ىلإ فاضي

 .2")(هي لوعفملا بصنو

 ردصم :لكاف .ماعطلا ديز لكأ يتبجعي :لعافلا ىلإ هتفاضإ يف لوقت

 ىلع عفّرلا لحم يف وهو «ةفاضإلاب رورجم هظفلف . ديز وهو هلعاف ىلإ فاضم
 ىلإ فيضأ نإو ) لكا ديزو ءلوكام ِهّنأل ءلوعفم :ماعطلاو .لعاف هنأ

 هتفاضإ يف لوقت .لعافلا عفتراو «ًالحم بصتناو ًاظفل لوعفملا رمت "'( لوعفللا
 وهو هلوعفم ىلإ فاضم ردصم :لكاف . ديز ماعطلا لكأ ينبجعي : لوعفملا ىلإ

 .ردصملل لوعفم هَّنأ ىلع بصُنلا لحم يف وهو ةفاضإلاب رورجم هظفلف «ماعطلا

 .هلعاف : ديزو

 :ةبادطإلا نب ورمع لوقك (1)

 حيبرلا نمّثلاب دمحلا يذخأو يئالب يبا يبميم.ئدل كلبا

 حيشملا لطّبلا ةماه يبرضو يسفن هوركُملا ىلع يماحقإو

 :يديبزلا بركي دعم نب ورمع لوقو
 دايقلا سلس ِصّلَقم لكو يحمُرو يّزب يتدع لذاعأ
 فا 1١ ىلإ حيرَصلا ي با 3 يبا 11101 مَنِ لفاعأ

 ؟ج عماوهلا عمه . 77ص اج فالخلا لئاسم يف فاصنإلا . ؟ ١ص اج بضتقلا رظنا

 ." 4ص الج حيرصتلا حرش .5 خص

 :يدسألا رشيقألا لوقك )١(

 قيرابألا ُهاوفأزيقوقلا ْعْرَف ٍبْظَن نم تعَّمِج امو يدالت ىنفأ

 . 5856 ص اج ينومشألا حرش . 547 ص اج ةنازخلا .له ص رشيقألا ناويد رظنا



 ل :
 نيوستللا

 ٌوْلت رخآلا فرحا قحلت ةنكاس نون :نيومّتلا :.-ىلاعت هللا همحر-لاقو

 .ًاققوو ًاطخ طقسيو ءلصولا ةلاح يف ًاظفل 211( هترسك وأ هتحف وأ هتّمض)

 نم «”!(ةمئاق ) وحن ريغ يف ًافلأ فقولا يف تلدبأ ةحنف دعب تفقو اذإ نكل
 تيأرو «ديز اذه :تلق اذإف . ةنكانس اهلا هيلع كفرت ليد ةمئاق تيأر : كلوق

 نم لاّدلا ةكرح دعب ةنكاس نونب ظفلُت لصولا يفف ءرآدلا يف ديزب تررمو «ًاديز

 ريغ يف ةحتفلا دعب افلا اهلدبت فقولا يفو .ًاثون طخلا يف بتكُت الو "'(ديز)
 -  .لآدلا نكستو «ةرسكلا وأ ةّمضلا دعب اهطقستو ؛مدقت امك ةمئاق نون

 ديز ينءاج وحن . ملع ىلإ فاضم «نباب فوصوملا ملعلا نم نيوبَّتلا فذحتو
 ملوأ نيملع نيب نبا الإ نكي مل ولف «ةفّصلاب فوصوملا لاصُنا ةدشل ءورمع نبا

 مل ورمع نبا هنأب ديز نع تربخأ اذإ . ورمع نبا ديز : ويا خب لباس نك

 امئيحو (؟)( طخلا ىف نبا فلأ تفذح ) نيودّتلا فذح امفيحو «نيونتلا فذحي

 .0*2(نبالا ) مكح ةنبالا مكحو .فلألا فذحت مل «نيودّتلا فذحي مل

 .ةرسك وأ ةحتف وأ ةمض ظ يف )١(
 . ةطوبرملا ِءاّثلاب ةموتخما ءامسألا يأ (؟)

 .أاطخ وهو .رادلا ظ يف (7)
 ايلا عضارلا يف ةنبا ةملكو و نبا ةملك نم فلآلا فذحت ( 4)

 عقت ملو لوألا ملعلل ًاتعن تناكو نيلصْمم . نيملع نيب ةعقاوو ةدرفم امهنم لك تناك ذإ :ًالوث
 .اهفلا فذحُت ال تْعمج وأ سيت ةدرفم نوكت نأ اهطرشو .رطّسلا لّوأ ىف

 ىردأ حالفلا نبا حالفلا وحن اّمأ . امهريغ رخآ ءيش امهنيب لصفي ال نيملع نوب عقت ذأ : ًايناث

 حتف :وحنو ٠ نيملع ريغ نيب تعقو اهنأل نبا 2( فلأ فذحُت الف . ضرألا نرؤشب هريغ نم

 .نيملعلا نيب تلصُم دق ره ةملك ّنأل فلألا فذحُن الف . دايز نبا وه قراط سلدنألا

 :لكم اهفلأ فذحُت الف ءًلثم ًاربخ تناك نإف . اهلبق ملعلل اتعن هنباو نبا ةملك نوكت نأ : ًاعلاث
 , فّلؤملا راشأ اذه ىلإو ؟فسوي نم نبأ .لأس 4 اناوح بوقعي نبا فسوي

 . فلألا تيقب الإو و رطّسلا لّوأ يف ةنباو نبا ةملك عقتال نأ : 0

 نيمركأألا َةَنَبايو نيمركألا نب اي ,لثم (اي ءادنلا فرح دعب تعقو اذإ :اسماخا

 . ميهاربإ ميلعلا دبعل م5 ص ةيبرعلا ةباتكلا يف ميقرتلاو ءالمإلا رظنا
 .نباظ يف (ه)



 نيما

 لعف مسا .210( كلذ ريغ هيف ليقو ) .هرصق زوجي دملاب ةفيفخ «نيمآ :لاقو

 ا هَّنأل ءحتفلا ىلع ينبم رهو 2" !(مهّللا) يئاعد بجتسا هانعم بلّطلا ىنعمب
 . هتف 200( هيلع ) ينُب ءايلابو ميملا رسكب لقث

 ينب امك حتفلا ىلع يتب اهدعب ءايلابو ميملا رسكب لقث امل ءمهللا بجتسا ىنعمب :نيمآ(1)

 :تاغل عبرأ هيفو ءايلا لقثل هيلع فيكو نيأ
 اهيف ّنكلو ًالامعتسا تالا رثكأ ةغّللا هذهو «ةلامإ ريغ نم ةزمهلا دعب دملاب ,نيمآ : اهادحإ

 ءامسألا يف كلذ امّنِإو ليعان ىلع مسا ةّيبرعلا ةفّللا يف سيل ذإ سايقلا نع ادعُب

 :حّولملا نب سيق لوق ةغللا هذه ىلعو . يمجعأ هنأ مهضعب معز مث نمو ؛ةّيمجعألا
 انيمآ لاق ًادبع هللا محريو

 . ميلا فّقخم ًادودم نيمآ لمعتسا ذإ

 . يئاسكلاو ةزمح نع تيوُرو ءاهدعب ةرسكلل ةلامم فلألا نأ الإ : ىلوألاك ةيئاّلاو

 : طبضألا نب ريبج لوقك ليعف نزو ىلع فلألا رصقب :نيمأ : ةئلاثلاو

 ادمُب اننيب ام هللا ذازف نيمآأ ١ هثلاس ْذِإ ُلُْحْطُم ينم دعابت

 . اهركنأ مهضعب نإ ىتح لامعتسالا يف لقأو «سايقلا يف حصفأ ةفّللا هذهو

 . ًادصاق بّيخت نأ نم مركأ تنأو كوحن نيدصاق هليوأتو -هميملا ديدشتو دملاب

 هلوقك نيدصاق ىنعمب ًاعمج الإ نيمآ فرعن ال :اولاق روهمجلا نإ ىتح ةّداَش ةغل يهو

  ةدئاملا / ؟ 4 مارحلا تيبلا نيّمآ الو ل : ىلاعت

 ١ج ينومشألا حرش .اهدعب امو 5١١ص بيبّللا يتغم يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا

 نب سيق ىليل نونجم ناويد . 7١ص ةج (نمأ) ةدام برعلا ناسل . ؛مهص

 78ص -حّرلملا

 ءظ نم تطقس (5)

 . تاكرحلا نيب حتفلا ةّقنل حمفلا ىلع ينب يأ (؟)
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 نم ةعومسم ةرشع يف ؛ةّصاخ ءادتبالا ىف تقم لصولا ةزمه :لاقو

 ؤرماو ةئباو نباو تساو مسا يهو «نكاّسلاب قطُتلا نكميل لوألا ةنكاس ءامسألا

 يف لمعتست- 1”2(هللا نمياو ) .ناننثاو نانثاو ةأرماو -هرخآل ةعبات 7١2(هؤار )-

 .20(لأ ةزمهو ) -مسقلا

 هيف ديز نبا نآل خسّنلا نم هيلع تفقو ام بلاغ يف ؟؟!(مدبا ) ركذي ملو )

 (00(لا ةزمه رشاعلا ىقبيف .0*2(ئرماك هرخآل ةعبات هنونو ) «ةغلابملل ميملا

 )١( بهاذم ةاحّتلا هيف بهذ دقو بارعإلا هوجو نم هجو ريغ هيف مالكلا نم برض اذه .
 مسق بجاحلا نبا ةيفاش حرش رظنا )١( الج ص٠ 78.

 يار ًاضنارو لصو ةزمه اهتزمه ذأ ىلع ؛نييرصبلا يارب ًاذخت هللا نميا فّنؤملا ركذ (؟)

 4 ١ص فورحلا ةيشاح رظنا .عطق ةزمه هللا نميا ةزمه ّنِإ :نولوقي نيذلا نييفوكلا
 . ينزملل

 فلا دع دقو .ًامسا تسيل اهنأل اهنم تسيل لا نأ الإ ةرشعلا ءامسألا نم لآ فّنؤملا لع ()

 تافلأ نم ةديحولا فلآلا يهو «ءامسألا ىلع لخدت يتلا لصولا تافلأ نم فيرعُتلا مال
 نبا ةيفاش حرش رظنا . ًامسا تسيلو ًافرح لأ دعي نمل تاودألا ىلع لخدت يلا لصولا

 ىدنلا رطق .* ١ ص ينآدلا ىنجلا . 58ص ينابملا فصر .”١0ص 58ج )١( مسق بجاحلا

 . 4 ١الص اج فاصنتإلا .١58ص

 يف بجاحلا نبا بهذم اذهو .اهيف ةدئاز ميملا نأ اهل هلافغإ لّلعو مدبا ركذ فّلؤملا لفغأ ( 4)

 . 55١ ص ١ ج )١( مسق ةيفاشلا حرش رظنا . يذايارتسآلل ةيفاشلا حرش

 . بارعإلا هوجو نم هجو ريغ هيف مالكلا نم برض اذه ( 8)
 اهماسقأ نم كلذ ىوس امو :ةلوصوملا ىلا مسالاف .ًامساو ًاقرح نوكي ؛كرتشم ظفل :لا (1)

 ينغم رظنا .لصو ةزمه هتزمه نأ نويرصبلا ىريو ( لا ) فيرعتلا فرح اهنمو فرح وهف
 258ص ينابملا فصر .17٠7ص ,157ص (78١ص ينادلا ىنجلا . ؛ةص ١ج بيبللا

 . الث ص ءال0 ص



 ءادتلا فورح

 (1(00ي) اهدحأ .20(ةسمخ ءادّنلا فورح) : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 .ديعبلل امهو .ايّه :ثلاّثلاو .ايأ يناّثلاو . ديعبلاو طّسوتملاو بيرقلا ءادنل

 هللا مهمحر- نييفوكلا ةدايز نم وهو .بيرقلل ةزمهلا حتفب «يأ :عباًرلاو

 نبا بهذو .220(بجاحلا نبا) هيلإ بهذ ام اذه . برقألل ةزمهلا :سماخلاو

 رصقب يأو ءاهدحو ةزمهلا : يهو «ةينامث اهّنأ نويفوكلا ةصاخبو نييوحُنلا نم ريثك ىري )١(

 ةيفاكلا ىلع يضُرلا حرش رظنا .اوو ايو ايأو ايو ءامهيف ةزمهلا ّدمب يآو آو ءاهيف ةزمهلا
 نابصلا ةيشاح .575١ص ؟ج حيرصتلا حرش .574ص دئاوفلا ليهست . ١5 5ص اج

 .51 صاج

 :ىلاعت هلوق وحن اهاوس فذحلا دنع رّدقي ال اذهلو ءلامععسا عنا ءادّتلا فرحأ رمكأ يه 2

 كلذكو ءاهب الإ -لجو ٌرع هللا مسا ىدانُي الو .فسوي /؟5 4 اذه ْنَع ضرعأ فسوي »

 :رعاشلا لوق يف لعفلاك ؛ىدانمب سيل ام اهعبت اذإو .اهب الإ اهتيأو اهيأو ثاغتسملا مسالا

 لاجوأو تايداع ايانم َلّبَقَو لاجنس ةراغ دعب ينايقسا اي الأ

 ايو : ُهلْلَع هلوقو . ءاسنلا /77 يَزوُقَأَف مهعَم تنك ي ايل: ىلاعت هلوق يف فرحلاو

 ةلمجلاو ,7317ص ةج لينح نب دمحأ دنستم (ةمايقلا موي ةيراع اي ةدلا يف ةي اك بر

 :رعاشلا لوق يف ةّيمسالا

 ٍراج نم ناعسس ىلع نيحلاّصلاو مهلك ماوقالاو هلل ةسعل اب
 ةرثكل رمأ وأ «تيبلا اذهك ءاعد اهيلو اذإ ةصاخبو ء«فوذحم ىدانملاو ,ءادّنلل ىه :ليق

 هلوقو . فارعألا / 19 :ةرقبلا / 55 4 نُككسا ُمدآ اي إف : ىلاعت هلوقك ءاهلبق ءادّنلا عوقو
 ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .هيبنتلا دّرمم يه :ليقو .دره /48 4 طبها حرن ايف : ىلاعت

 .7؟4ص اج عماوهلا عمه .5077ص *ج بيلا ينغم . "4ص ١٠ج لُصفملا حرش يف

 , 7557 ص ينابملا فصر . 47ص ينآدلا ىنجلا

 ةمئأ نم وهو .هدال ٠ ماع رصم ديعص- انسأ يف دلو . بجاحلا نب نامثع ورمع وبأ وه (؟5)

 يرمألا عماجلاب ِمَّلع .يونزغلا دمحمو ١ ىلع سرد . ةّيكلاملا ءاهقف نمو نييوحُنلا

 .ليلخلا ملع يف ليلجلا دصقملاو . فعلا يف ةي ذاّشلاو .وحّتلا يف ةيفاكلا هل قش د يف

 ةيغب ١”7. 4ص اج نايعألا تايفو رظنا .ه5 ماع يفوت . لوصألا يف ىهتنملا رصتخمو

 .١1؟4ص ؟ج ةاعولا



 تف
 وهو ًاسداس نويفوكلا دازو .«''(ةزمهلا الإ ديعبلل اهّلك اهَّنِإ )هللا همحر- كلام

 .(1) اهتروص فلأ اهدعب ةزمه

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع رقتسا ىدانملا مسالاو

 لبق ةفرعم يتأي امك هب ًاهّيشم الو ًافاضم سيل ام وهو :درفم ىدانم :اهدحأ

 ةركذلاب اهنع رّبعُيو .لجر اي :لثم ءادّنلا ةلاح ةفرعم وأ .ٌميهاربإاي : لغم ءادّنلا

 لّوآلاف .هبئان وأ ٌمضلا ىلع ينبم ةفرعملا درفملا ىدانملا يأ- وهو .ةدوصقملا

 .ءادن فرح :ايف .لاجر ايو لجر ايو ميهاربإ ايو دمحأ ايو دمحم اي :كلوقك
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 . ةفرعمو درفم هّنأل ّمضلا ىلع ينبم ىدانم : ءامسألا نم هدعب امو

 امف .تالجر ايو ناميهاربإ ايو نادمحأ ايو نادمحم اي :كلوقك : يِناَّثلاو

 .ةفرعم ('!(ىّنْغم) هَّنأل فلألا وهو مّنعلا بئان ىلع ينبم ىدانم :اي دعب

 مّضلا بئان ىلع ةّينبم هذهف . نوميهاربإ ايو نودمحأ ايو نودمحم اي :كلوقكو

 .ةفرعم ملاس رك ذم عمج هّنأل ءواولا وهو

 .(40(بوصنم ) -ىدانملا اذه يأ وهو 2"!(ةدوصقم ريغ يأ- ةركن ىدانم) :يناّنلاو

 .55؟4ص دئاوفلا ليهست رظنا(١)

 .أطخ وهو درفم لصألا يف )١(

 :يثراحلا ثوغي دبع لوقك (7)
 ايقالث ال نأ نارجن نم يامادن بف تظرَع امِإ ًابكار ايأ

 م ىدانم (ًابكار ) درو دقف
 اج ةنازخلا .١؟8ص اج لّصفملا حرش . 70 4ص ةج بضتقملا رظنا .رسألا يف ناك

 . 1977ص ؟ج حيرصُملا حرش .١١١ص بمهّذلا روذش حرش .51*ص

 هب لوعفم هَّنأ ىلع ةّيلوعفملا ىلع بوصنم -ًالصآ- ىدانملا نأ نييوحُنلا روهمج ىري (4)

 رظنا .يدانأ وأ وعدأ هريدقت ءادّنلا فرح هدسم دس ابوجو فوذحم لعفل بوصنم
 ةّيبرعلا رارسأ .19؟ص ةّيبرعلا يف عمّذلا ١5. ص غج بضتقملا يف ةلأسملا هذه ليصفت

 . ١9/١ ص اج عمارهلا عمه .؟١ 4ص

 هّنأل هنيعب ًابكار دصقي ال وهو «ةدوصقم ريغ ةركن هّنلّأب
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 ًالجر دصقي ال ذقنيح هَّنأل .يديب ذخ ًالجر اي .200(ام) لجرل ىمعألا لوقك
 . ةدوصقم ريغ ةركن ىدانم هّنأل بوصنم ىدانم : الجرف . هنيعب

 دبع اي :كلوقك . برصنم -ىدانملا اذه يأ- وهو «فاضم ىدانم : ثلاّثلاو

 . فاضم هَّنأل بوصنم ىدانم : دبعف .نمحرلا دبع ايو .هللا

 ره :("'(فاضملاب هيبشلاو) . بوصنم وهو «فاضم اب هيبش ىدانم : عيارلاو

 .ءادن فرح :اي :ههجو ًانسح اي :كلوقك لّوآلاف . ًابصنو ًاعفر هدعب اميف لماعلا

 هنأ ىلع ( نسحب ) عوفرم : ههجو . فاضملاب هيبش ِهَّنأل بوصنم ىدانم : ًانسح

 ًاعلاط اي :كلوقك : يناَّثلاو .نُْسَح لمع لمعي ةهّيشم ةفص ًادسح ّنأل ؛لعاف

 . هيف رتتسم ريمض : هلعافو . فاضم اب هيبش هّنأل «بوصنم ىدانم :ًاعلاط .ًالبج

 .عَلَط لمع لمعي لعاف مسا :ًاعلاط ّنآل ؛هنوعفم هنأ ىلع علاطب بوصنم :ًالبج

 . 20( دابعلاب افيطل اي : لثم رورجملا لحم بصنيف رجلا فرحب ىدعتي دقو )

 ,ظ نم تطقس )١(

 وأ ًالعاف ِءيَّشلا اذه نوكي دقو هانعم مامت نم ءيش هب لصّنا اموه :قاضملاب هيبّشلا (؟)

 1 ْ .ًافوطعم وأ ًارورجم وأ هب ًالوعفم
 حشو هُمِض زوجي ام وهو .بوصنملاو ينبملا ادع ىدانملا ماسقأ نم ثلاث مسق كانه (*)

 1 :ناعون رهو
 ٌدلاخ اي :وحن رخآ ملع ىلإ ًافاضم هب ًالصتم نباب ًافوصوم ًادرفم ًاملع ىدانملا ناك اذإ :امهدحأ

 بيكرت ىلع وأ نبا ةحتفل عابتالا ىلع هحتف وأ ءلصألا ىلع (دلاخ ) مضب . ديلولا نبا
 هنمو .حتفلا نويرصبلا راتخا دقو ّرشع ةسمخك ادحاو ائيش اهلعجو فوصوملا عم ةفّصلا

 :ةبؤر لوق

 دودمم كيلع دجملا قدارُمم دوراجلا نب رذنملا نب مكح اي

 رصتخم بحاص كلذ ركذ امك -هنع هللا يضر- قيدّصلا ركب يبأ لوقو .(مكح) حتفب
 1:1١ 4ص بهذلا روذش ةشاحو /7ص الج قشمد خبرات

 انيع اهّملا تكوبو نانجلا كل ْتْبَجو ْدَف هللا ديبع نب ةحلط اي



 هل
 ءادثلاب ةقوبسملا يأ

 عمجلاو ةيدئّتلاو دارفإلل ةحلاّصْلا ظافلألا نم (2١0 يأ ) : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 يأ فصوت عمجلاو ةينئّتلاو دارفإلل ةحلاص اهنوك لجألو :يأ- كلذلو . دحاو ظفلب
 فرح :اي .لجرلا اهيأ اي :رَّكَذملا درفملاب اهفصو يف لوقت .عومجم او ىننملاو درفملاب

 تقحل هيبنت فرح ("!(اه) .ةدوصقم ةركن هّنأل ٌمضلا ىلع ينبم ىدانم يأ .ءادن

 يف زوجيف .هللا ديبع وهو ملع ىلإ فاضم فصرلاو ؛نباب فوصوم درغم ملع :ةحلطف
 ةاحلا اهيلإ بهذ ةثالث هوجو دحأ ىلع حتفلاو لصألا ىلع ٌمضلا كلذك ناك اذإ ىدانملا

 ًاعم فوصوفلاو ةفصلا بكر رعالا نإ ءانب حعف وأ .نبا نون ىلع ا عابتا حتف : يهو
 . بارعإ حتف وأ .رشع ةسمخ بيكرتك

 :ةعيبر نب لهلهم لوقك هنيونت ىلإ رعاشلا رطضا اذإ ىدانملا بصني : ين

 يقاوألا كنق ْدَقل يدع اي تلاقو لإ اهردص ْتْيرض

 هيطع نب ريرج لوق هلثمو . هبصن ىلإ همض نع لدعف ( يدع ) نيودت ىلإ رعاشلا رطضا

 :يدنكلا ديزي نب سابعلا وجهي
 ايارتغاو كلابأ ال ًامؤلأ  ًاييرغ يبعش يف لح ًادبعأ

 . ةدوصقم ةركن هنأ عم هبصن ىلإ همض نع لدعف (ًادبع) نيونت ىلإ رعاشلا ٌرطضاف
 حرش .١١1ص "ج لّصفملا حرش .114ص ؛ج بضتقملا يف لئاسملا هذه ليصفت رظنا

 حرش .707”ص ؟ج ليقع نبا حرش .* ١ص اج ةنازخلا .57١١ص بهذلا روذش

 77ص اج عمارهلا عمه .* ٠ ص "دج حيرصُتلا

 .ةدوصقم ةركن ىدانم امهنم الك ّنأل ءبصن لحم يف ّمضلا ىلع ناتينبم ا!ّةّي يأ

 وأ ةيدثت ةمالع امهقحلت نأ حصي الف ,ىدانم امهعرقو دنع «ةيأو يأ دارفإ بجيو
 ّمضلا ىلع ناتّينيم ناتدرفم امهف .ةدرفم ريغ مأ ةدرفم امهتفص تناكأ ءاوس ؛عمج

 ناّبصلا ةيشاح رظنا .امهلبق امهلبق ءايلا ءادّتلا فرح فذح زوجيو .ىدانم امهعوقو دنع

 ص١1 ؟ صاج

 ةيشاح رظنا .هيلإ فاضملا نع ًاضوع ُةّيأو يأ ظفلل ةمزال ةدئاز ةّيأو يأ يف هيبنتلا ءاه (؟)

 174 ص ؟ج حيرصُملا حرش . 5١١ ص ؟ج ناّبصلا



 مض) هعفر ةمالعو ) عوفرم يل ةفص :لجرلا .ةفاضإلا نم اهتاف امع ًاضرع ايأ

 .هدعب ام اذه ىلع سقو .270(1"2(هرخآ
 .نالجُرلا اهّيأ اي :رّكذملا ىّنثملاب اهفصو يف لوقتو

 .لاجّرلا اهُيأ اي :رّكذملا عمجلاب اهفصو يف لوقتو

 اي :درفملا تّنؤملاب اهغصو يف لوقتف «ثّنْؤملاب اهفصو يف ("1(ءاَّتلا ) اهقحلتو
 اهقصر يف لوقتو .«؟04 ةّعمطملا سفّنلا اهَتّيأ اي »8 :ىلاعت هلوقكو .ُةأرملا اهني
 .ءاسُنلا اهني اي : ثّنؤملا عمجلاب اهفصو يف لوقتو .ناتأرملا اهني اي :ثّنوملا ىّنشملاب

 :لثم 0*2(ةراشإلا مساب) وأ مّدقت امك (لأ) بوحصم الإ ءءأ فصوي الو
 .("04 اوبمآ نيذّلا اهّيأ اي » : ىلاعت هلوق لغم 270( لوصوملاب ) وأ .اذهُيأ اي

 دارملا انو «بارعإلا عفر انه عقّرلاب دارملا سيل هنأ ينومشألا ىلع هتيشاح يف ناّبصلا ىري ( )١

 ال ةمضلا هذهو .عوبتملا ةكرحل ةلثامملاو ةلكاشملا هرجم اهب دصقي يتلا «عابتالا ةمض هب

 نم هريغ ىلع ًاسايق بصنلا عباتلا اذه يف ينزاملا زاجأ نيح يف .ءانب الو بارعإب فصرت
 عباّتلا عفر مزل امثإ : لوقيو عوفرم هنأ ىري ينومشألا نكلو .ّمضلا ىلع ىدانملا عاونأ عبات

 عبات تظحال دقو باو يأ عبات عفر بوجو يرهزألا ىرب نيح يف . ءادنلاب دوصقللا ِهّنأل

 حرش يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .أ كاد اع فرم هتدجوف ميركلا ن زارقلا يف ةّيأو يأ

 .174ص كج حيرصُملا ح رش 7١. 4ص ا”ج ناّبصلا ةيشاح . ١ ٠ ص )دج ينومسأللا

 . لصألا نم تطقس (؟)
 اذهو .ًاريكذتو ًاثينأت اهتفص (يأز لئامث نأ فلولا ىري نيك ذَّتلاو ثيناّثلا يتيحان نم ()

 مدع يأ- ةفّنؤملا ةفصلا عم ءاعلا نم ةدّرجْما يأ زوج ةاحّتلا ضعب ّنكلو . روهمجلا بهذم

 اج عماوهلا عمه رظنا .اشي ناتو اري لت ةفّصلا عم ةد او ةر م يأ ) لعل -هقةلئامملا

 . ١7ص ؟ج ناَّبصلا ةيشاح . ١75 ص
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 رظنا . بطاخما فاكب ةراشإلا مسا نارتقا مدع ةطيرش ةراشإلا مسا ىلع اهّيَأو يأ لخدت (5)
 ١/6 ص ؟ج حيرصُتلا حرش

 ىّمسلا ءادن يأ ًاملع هتلص عم نوكي نأ ةطيرش اهّيأ وأ يأ نود لوصوملا ءادن زوجي (1)

 .5١71ص مج ناّبصلا ةيشاح رظنا . . رق يدّلا اي : انلوقك هتلص عم لوصوملاب

 .ةريثك ىرخسأ روسو .ةبوتلا / ! ؟؟ 15 94825420582517١



 وأ تناك ةعوفرم ةدرفم الإ نوكت الو 0'2(يأ ةفص فصوي) نأ زوجيو

 ام

 :ناعم ةرشعل 2')(ام ) درت : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 .ةلوصوم نوكت :ْكلاّلاو . ةّيطرش : ىناَّنلاو .ةّيماهفتسا نوكت :اهدحأ

 .ةدئاز ةّقاك نوكت :سداّنسلاو .ةركن نوكت : سماخلاو . ةّيبجعت نركت :عبارلاو

 زاجحلا لهأ دنع سيل لمع ةّيمسالا لمجلا ىف ذ لمعتو «ةيفان نوكت : عباسلاو

 ام :  ىلاعت هلووفك 170( لبق نم اهقركذ طورشب ) ربخلا بصنتو مسالا عفرق يأ

 ةعّيهم ةفاك نوكت : :عساّتلاو . ةّقاك ريغ ةدئاز نوكت :نمأّنلاو . (:)ارشب اذه

 :رشاعلاو . ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع لوخدلل ةّيمسالا ةلمجلاب صتخي ام ئيهت يأ-

 تيب يف -نييوحنلا يأ- مهضعب عمجو .ةيفرظ ريغو ةيفرظ ةيردصم نوكت

 :مهضعب امهمظن رخآ تيب هدعبو تيب اذه ليقو . درغم

 اردن ايه دز يفتو فكب هركذل بجعاف لصولا طرش مهفَتس

 الو ءلآب ةفرعم فصولا نوكي نأ نوري ةاحتلا روهمجف :ىدانملا ةراشإلا مسا فصُو اذإ )١(

 مسالا اذه برعي نأ زوجي هنأ ةاعيلا نوه كرو . ةراشإ مسا تعّنلا نوكي نأ ٌحصي

 نأ الإ ءقتشم ريغ مأ ًاقتشم ناكأ ءاوس «نايب فطع ىدانملا ةراشإلا مسا دعب لأب فرعملا

 بيبيّللا ينغم رظنا .نايب فطع دماجلا بارعإو ًاتعن قتشملا بارعإ بوجو نوري نييرصبلا

 7ص اج عمهلا . 8١7ص *ج ناّبصلا ةيشاح . هم ص اج

 ريمضلا درع بسحي كلذو ًافرح ةراتو ًامسا ةرات عفي كرعشم ظفل برعلا مالك يف ام درت (؟)

 .71 ١ص ينابملا فصر رظنا .مالكلا ةنيرقو ؛هدوع مدعو هيلع

 .سيل لمع تاللماعلا تالو امو نإ باب رظنا (9

 .ءفسوي )54(5١/
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 ام) لاثم .قاقتشالاب وأ حيرصّنلاب اّمِإ 2)(ةرشعلا يناعملا) عمجي تيب اذهو

 لوعقم هَّنأ ىلع بصن عضوم يف ماهفتسا مسا :ام ؟تعنص ام «'0(ةّيماهفتسالا

 . لعاف : ءاَّنلاو .ضام لعف : تعنص .تعنصل مّدَقم

 «نيلعف مزجي طرش مسا :ام .عنصأ عنصت ام :70(ةّيطرَشلا ام) :لاثمو

 مدقم لوعفم هنأ ىلع بصّنلا عضوم يف وهو «اباوج ينَّغلاو ًاطرش لوألا ىّمسي

 :هلعافو .هرخآ نوكس همزج ةمالعو امب موزجم عراضم لعف :عنصت . عنصعب

 :عنصأ . طرّشلا ةلمج : عنصت ةلمجو . بطاخملا دحاولل ِهّنأل ًابوجو رتتسم ريمض

 . مّلكتملا درفملل نال ًابوجو رتتسم ريمض : هلعافو .«*!(امب ) موزجم عراضم لعف

 . طرشلا باوج عنصأ ةلمجو

 :برعلا لوقي اهيلع اوُندتساو . ةّيئانتتسالا ام مهريغو يوّتسالاو ناّيح وباو كلام نباركذ ١(

 ِءاسّنلا ادع وأ نهركذو ءاسّنلا الإ ريسي ءيش لك يأ . نهركذو ءاسّنلا ام ههم ءيش لك
 ليهستلا يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .ليهسُتلا يف كلام نبا يأر ىلع .نهركذو
 . داع دّمحم روتكدلا قيقحت يونسألل 75ص هتيشاحو يذلا بكوكلا . ١١ص

 اهفلأ فذدح بجيو .ءيش يأ اهانعمو .ةّيمسا اهّنكلو فرحلا ىنعم ةنّمضم ةركن يهو )١(
 فذحت مل اذ عم تبكر اذإو مو ٌمالعو ّمالإو ّميف : وحن اهيلع ًاليلد ةحتفلا ءاقبإو «تّرج اذإ
 بيبللا ينغم .7 88ص 4ج .117/ص اج هيوبيس باتك رظنا ؟تئج اذامل :وحن اهفنأ

 ا "ص ينابملا فصر . 558ص اج

 امك ؛مهريغو ماشه نباو كلام نباو ءاقبلا وبأو يس

 ةدم مهل اوميفعسا يأ . ةيوعلا /4 4 مهل ١ قم 7

 .ءاسنلا /؟4 4 نهر وِجأ نهونآت هب متعتمتسا امل: ىلاعت هلوقو .مكل مهتماقتسا

 هلوقو . ةرقبلا / 180 هللا همَلَعي ريح نم اوُلَعفَت اموإ» : ىلاعت هلوق وحن «ةينامز ريغو

 نمف ةّمعن نم مكب امو : ىلاعت هلوقو .ةرقبلا ٠/ + 4 ةيآ نم خّسْنَن ام» : ىلاعت
 « توملظن ال مشنأو مكيلإ ّفوُي نم اوقفت امو : ىلاعت هلوقو . لمّتلا / 5+ هللا

 ءلمرملا ٠ هلل دنع هردجت ردخ نم مكس ومد امو ١ هلوقو . ةرقبلا / 597
 اج ِبيِبّللا ينغم . 5ص ج هيوبيس باتك يف اذه ليصفت رظنا .ةرقبلا ٠

 51 8ص ينابملا فصر .775ص ينأدلا ىنجلا .. 7ص

 ,ظنم تطقم (1:)



 رج فرح :نم .2104 َقّلَخ ام رش نمل : ىلاعت هلوق (٠ ةلوصولل امو لاثمو

 هنأ ىلع رج عضوم يف لوصوم مسا :ام .نمي رورجم مسا :رش .ذوعاب قّلعتم

 قلخلا بر ىلع دوعي رتتسم ريمض : هلعافو ءضام لعف :قلخ .هيلإ فاضم

 أل «بارعإلا نم اهل عضوم الو «لوصوملا ةلص :قلخ ةلمجو .-ىلاعتو هناحبس-
 فوذحم لوصوملا ىلإ ةلّصلا نم دئاعلاو . بارعإلا نم اهل عضوم ال لوصوملا ةلص
 زوجي بوصنملا لصُتملا دئاعلا ّنأل ,هقلخ يذلا رش نم --نآرقلا ريغ يف- هريدفتو
 .20(هفذح

 هلوق وحن «ةفرعم نوكتو ( يذّلا) اهعضوم يف حلصي يملا يه :ةلوصوملا ام )١(
 هلوقو .لحنلا / 48 « ضرألا يف امو تاوامّسلا يفام ٌدَجّسَي هللو ظ :ىلاعت

 ىنعمب يتأتو .لحتلا /5 4« قاب هللا دنعامو ٌدَقْنُي مُكدنع اماظ :ىلاعت

 وحن ىنعملا يف هل ةفص اهلماعو يه نوكت مسا اهمّداقتي مل يلا يهو (ءيش)
 ءيّشلا معنف يأ .ةرقبلا / 707١ 4 يه اًمعبف تاقدّنصلا اوُدَبُت نإ ف :ىلاعت هلوق

 اذه ليصفت رظنا . كل بجعم ءيشب يأ ( كل بجعم امب تررم ) :انلوقو . يه

 ىنجلا . 595 ص اج ٍبيِبَّللا ينغم . 59ص مج ١٠ص الج هيوبيس باتك يف

 ةيشاح ١١. ص اج حيرصّتلا حرش 7١. 4ص ينابملا فصر . 57ص ينادلا

 57ص اج نابصلا

 .قلفلا 75 (5)

 امك لقعي نم تافصلو لقعي نم عم يتأت اهّنأ الإ .هدحاو لقعي ال امل بلاغلا يف ام يتأت (")

 يف امو تاوامّسلا يف ام ُدِجسَي هلو 8 : ىلاعت هلوقك . 51ص ليهسُتلا يف كلام نبا لاق
 .سمشلا/ه # اهانب امو ءامّسلاو إذ :ىلاعت هلوقو لحنلا / 44 # ةباد نم ضرألا

 يف اذه ليصفت رظنا . طرش الب لقعي نم ىلع ًاضيأ قلطُ الأ ىلإ ةعامسج بهذو
 .داوع دمحم روتكدلا قيقحت يونسألل ٠١ 4ص يرّدلا بكوكلا
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 دنع ) ةركن مات مسا ةّيبجعُتلا :ام .ًاديز نسحأ ام :200(ةّيبجعتلا ام) لاثمو

 يف اهّنأ ىلع ًاقافتاو 2( شفخألا) دنع ("!(ةركن وأ ةلوصومو ) "1( هيوبيس

 ًايوجو رععسم ريمض :هلعافو .ضام لعف :نسحأ .ةدتبم هنأ ىلع عفّرلا لحم

 عفر عضوم يف :ًاديز نسحأ ةلمجو .بوصنم هب لوعفم :ًاديز .ام ىلع دئاع
 :رخآلا يفو (شفخألا) يلوق دحأ يف ام ةفصو .هيوبيس دنع ام ربخ اهّنأ ىلع

 ربخلاف شفخألا يلوق الك ىلعو .بارعإلا نم اهل عضوم الف ءامل ةلص يه
 . ميظع ءيش ًاديز نسحا يذلا يا .ًابوجو فوذحم

 .ضام لعف :تررم . كل بجعم امب تررم 0*2( ةفوصوملا ةركذلا ام ) لاثمو
 رج عضوم يف ءيش ىنعمب ةفوصوم ةركن :امو .رج فرح :ءابلاو .لعاف :ءاّملاو

 . بجعمب قّلعتم «رورجمو راج :كل .امل ةفص :رجلاب بجعم .ءابلاب

 دج لّصفملا حرش يف حاضيإلا رظنا .ةيهاو مهتجحو «ةّيماهفتسا اهّنأ نويفوكلا ىري )١(

 اج بيلا ينغم .5١1١ص بجاحلا نبال ةيفاكلا حرش .بجاحلا نبال ١١١ ص

 . 5؟17ص اج ناّبصلا ةيشاح 7١. 4ص ينابملا فصر .7137ص يتادلا ىنجلا .* 39ص

 5ص ا١ج هيوبيس باتك رظنا (؟)

 , ةفوصوم ظ يف (7)
 .طسوألا شفخألاب فورعملا يخلبلا ةدعسم نب ديعس ؛نسحلا وبأ وه :شفخألا ديعس (54)

 ءوحّنلا يف طسوألا باتك هفيناصت نم .هيوبيسو ليلخلا نع ذخأ .يضورع يوغل يوحن
 هتمجرت ٠ .ًايرقت ه118 ماع يفوت . ضورعلا ءوَحْنلا يف سبياقملا ءقاقتشالا ,نآرقلا يناعم

 5-5 ةاحتلا تاقيط .؟؟١ص اج ءابدألا مجعم .؟١51ص اج نايعألا تايفو يف

 . 84ص الج ءالبّتلا مالعأ رّيس ١. 58ص

 بهذم ىلع «ديتع يدل ءيش يأ ق /7+ « ديتع ْيَدَل ام اذه :ىلاعت هلوقك ()

 ١ ج ينغملا .ناث ريخ وأ اهنم لدب ديتعو ؛ةلوصرم اهّنأ ىريف شفخألا اّمأ .هيوبيس
 16ص ينابملا فصر . 78ص يناّدلا ىنجلا .؟ 8ص



 :ّنِإ :امّنِإ . "36 دحاو هلإ هللا امّنِإظ :ىلاعت هلوق (!2١ ةّقاكلا ام) :لاثمو
 :هللا . لمعلا نع ّنِإ تّمك ةفاك :امو .ربخلا عفريو مسالا بصني ديكوت فرح

 .هلإل ةدكؤم ةفص : دحاو .ربخ :هلإ .أدتبم ظفللا اذه

 بصنيو مسالا عفري يفن فرح :ام .ًامئاق ديز ام "!(ةيفاّنلا ام) لافمو

 .بوصنم اهريخ :ًامئاق .عوفرم ام مسا : ديز .ربخلا

 يف ناّشلا ريمض ةلزنمب مهبم مسا فورحلا هذه عم ام نأ نييفوكلا نييوحّنلا ضعب معز )١(
 .هنع اهب ربخمو هل ةرسفم هدعب ةلمجلاو .ماهبإلاو ميخفتلا
 بصن يف اهلمع نع اهتاوخأو نإ فكت ةّقاك هذه ام َّنأ نوري نييرصبلا نييوحنلا نأ الإ

 ضعب نأ الإ ءنييرحتلا مظعم دنع اهفكت الف تيل اًنآو ام لصعت ال ىسع الإ ءاهمسا

 ءةيمسالا لمجلاب اهصاصتخا ىلع ىقبت امقيل نأ نوري ةاحّتلا نم نيرخأتملاو نييرصبلا

 .هبوجوب لبق ىتح ؛لصالل ًاباحصتسا اهلاسعإ زرجيو
 لوق لامهإلاو لامعإلاب يور دقو .اهتارخأ ىلع ًالمح اهلامهإ نييوحنلا ضعب دنع زوجيو
 :ىنابيذلا ةغباتلا

 دقق هفصن وأ انتمامح ىلإ انل ُمامحلا !ذه امّتيل الأ تلاق
 فا قالا هويتنا 8 لامفلالا ىلع يستلار لاخلا يع رفزناف يلو ماده مقر
 ليصفت رظنا .نسح هيف ءافلإلا إف :امعيل اًمأو :لوقي ْذِإ ءبصُنلاب هذخأ عم عفّرلا ةياور

 ١ج يضرلل بجاحلا نبا ةيفاك حرش . 17ص ؟ج هيوبيس باتك يف ةلأسملا هذه

 ١ج نابصلا ةيشاح .*75ص ينادلا ىنجلا . "7١ص اج بيبللا ينغم .؟57ص

 . 5588 ص اج حيرصّملا حرش . 77ص
 .ءاستلا /17707)

 هلوقب ليزعُتلا ءاج مهتغلبو .سيل لمع -ةيلاعلا لهأ- نويماهُتلاو نويزاجحلا اهلمعأ (8)

 .ةلداممل /؟ 4 مهتاهمأ نه امال :ىلاعت هلوتو فسوي /؟١ أ رشُب اذه ام :ىلاعت
 رظنا .سيل لمع ةلماعلا تالو الو امو نإ باب يف لبق نم تركذ طورش مهدنع اهلامعإلو

 اج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش .7 5١ص اج فاصنإلا .5 0ص ة؛ج بضتقلملا

 ١ج نابصلا ةيشاح .548١ص اج حيرصتلا حرش .54١ص بهذلا روذش . 785ص

 .1؟4ص اج عمهلا .؟55ص



 قمل
 .©04 مُهَل تْنل هللا نم ةمحر امبف ط :ىلاعت هلوف (2١7 ةدئازلا ام) لاثمو

 . ديكوتلاو ةيرقّتلا دّرجم اهب ىتأ ةدئاز :امو .تنلب قّلعتم رج فرح :ءابلا :امبق

 ًاقلعتم نوكيف .ةمحرل ةفص «رورجمو راج :هللا نم .ءابلاب رورجم مسا :ةمحر
 ميظعلا نآرقلا يف لاقي نكل ) .هللا نم ةئاك ةمحر امبف ؛هريدقت ًابوجو فوذحمب

 نيزعلا نآرقلا عم ًابداتديكوتو ةلص ةدئاّرلا فورحلا نم اهريغ يفو ةدئارلا ام يف
 .هل ىنعم ال يذلا وه دئّرلا ّنِإ) : 50( ماشه نبا لاق امك ناهذألل قبسي هّنأل

 مل يذلا وه نييوحنلا دنع دئاّرلاو كلذ نع هّنم -ىلاعتو هئاحبس- هللا مالكو

 240( لمهملا ال ديكوُتلاو ةيوقّتلا درجم الإ هب تؤي

 تنل هللا نم ةمحر امبف# : ىلاعت هلوقك رجلا فورحب ةلصّنملا -ام- يهو :ةدئازلا ام )١(

 /75 «ًران اوُلِخدأف اوُقِرْعَأ مهتائيطخ اًمم © : ىلاعت هلوقو .ارمع لآ / ١59 مهل
 مككردي اونوكت امنيأ 9 :ىلاعت هلوق وحن ةمزاجلا طرشلا ةادأ دعب ةعقاولاو . .حون

 ٍمِهيَلَع َدِهَش اهوءاج ام اذإ تحل : ىلاعت هلوق وحن ةمزاج ريغو . ِءاسْنلا /004 توملا

 نأ يبحتسي ال هللا نإ 9 : ىلاعت هلوق وحن .هعباتو عوبتملا نيدو . نلت ؟ 4 مِهْعْمَس

 .ةرقبلا / 55 4 اهقوف امف ةضوعب ام التم برضي

 دوعسم نبا ةءارق يف اهطوقس هدّيؤيو . نييرصبلا عيمج دنع ديكوتلل وثلل دئاز فرح :ام :جاجزلا لاق

 :ام :ليقو .لدب :ةضوعبو . 5 ص عبّسلا تاءارقلا ي يف ةجحلا ."؟ ص عبسلا تاء !رقلا يف ري
 .جاجرلل 88ص نارملا بارعإ : ةلأسملا هذه ليصفت رظنا .نايب فطع :ةضوعبو .لثمل ةفص ةركن

 . "9ص اج يفسنلا ريسفت .777ص ينادلا ىنجلا 5١. 4ص ١ج بيبللا ينغم

 .نارمع لآ /5(159)
 ضعبو ءامدقلا ضعب طلخ دقو . نابسلا لهأو ةاحّْتلا دنع ةدايُزلا موهفم فالتخا ظحالت (؟)

 نيعب رحنا يف ف اورظن مهنأكو .ن دآرقلا يف دئاز ال ذأ اومعزو ءأديدش ًأطلخ ةّيضقلا يف ن نيث دعما

 دقو . روكذلا ماشه نبا جّرحتل يعاد الو .هجو ريغ اهب داري ةداي يلا نأ عقاولاو . يناعملا بابرأ

 مل يذّلا وه نييوحّتلا دنع دئاّرلاو ؛ :هلوقب انه هدّدحو (١؟؟صر دئّرلاب دارملا فّلؤملا ددح

 « ناهربلا» يف ةلاسملا هذه ىلإ يشكرزلا راشأ دقو «لمهملا ال ديكوُتلاو ة ١ درج الإ هب توي

 يذؤي ال لمهم هلأ ال بيكرُلا ةهج نم دئاز هنآ مهدارمو ةاحّتلا دنع دئرلا ار ١ نع فشكو

 يشكر ّزلل 5١ 5ص ١ج نآرقلا مولع يف ناهربلا رظنا .وغنلا ةلزنم لزنيو ىنعم
 .١١71؟ص اج ِبيِبَللا ينغم رظنا ( 4)
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 بصني ديكوت فرح :امَّنِإ . ديز موقي امّْنِإ 00( ةعّيبهملا ةّقاكلا ام) لاغمو

 «ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع لوخدلل نإ تاّيه ,ةعّيهم ةفاك امو .ربخلا عفريو مسالا

 ةمالعو مزاجو بصان نع هدّرجتل عوفرم عراضم لعف :موقي . ديز موقي : يهو

 . لعاف : ديز .هرخآ ٌمض هعفر

 :ينبجعأ .تلعف ام ينيجعأ :2"( ةّيفرظلا ريغ ةّيردصملا ام) لاشمو

 ريمض :ءايلاو .رسكلا نم لعفلا تقو «ةياقولل نوّتلاو ءضام لعف : بجعأ

 هلوقك ةقيهم ىَّمسُنو ؛لعفلا ىلع اهلوخدل ّنِإ ئيهتو ءاهتاوخ +أو نأب ةلصّتملا يهو )١(
 امئاك» : ىلاعت هلوقو رطاف /؟ 4 ءاملعلا هدابع نم هلا ىشخي امّنإإ : ىلاعت

 . لافنألا /5 4 توملا ىلإ نوقاسُي

 ٍةكنيح لاعفألا هذه لخدت الو . رشكو لاطو لق : يه لاعفأ ةثالئب هذه ةفاكلا ام لصتتو

 يف ليّللا ملظي املاطو . لوسكلا زوفي امّلق : انلوقك اهتيلعفب حرص ةّيلعف ةلمج ىلع الإ

 تسيل هذه ام نأ ىري نويوحُنلا ضعب نأ الإ . اندالب يف نوتيزلا ومني ام رثكو . ءامّشلا

 ! معزو ٠ . ةّيردصم لاعفألا ءذه عم اهّنأو «ةّفاك

 امنيب وحنو امبو امكو امبر :وحت فورّظلا ضعبو رجلا فرحأب هذه ةّفاكلا ام لصُّنت دقو

 سلجت امثيح: وحن نيلعف نامزجيف ذقنيح ةيطرّشلا ىنعم ناَّسضيو ءامذإو امثيحو
 .؟75ص اج يضّرلل بجاحملا ن نبا ةيفاك حرش .١١5ص اج ٍبيبّللا ينغم رظنا . لجأ

 حرش .؟١5؟ 8ص اج ناّبصلا ةيشاح . ١7ص ينابملا فصر .777ص ينادلا ىنجلا

 .77؟5ص اج حيرصتلا

 هيلع ٌزيزع» : يلاعت هلوق وحن نامز ىلع لدت ال يتلا يه يهو :ةيفرظلا ريغ ةّيردصملا ام (؟)
 مكتولاي ال مُكنود نم ةناطب اوُدْحّمت الب : ىلاعت هلوقو . ةبوُتلا / 19184 مشع ام

 امب ضرألا مكيلع تَقاضو إط : ىلاعت هلوقو . نارمع لآ / 1١8 4 متنع ام اوذو ًالابخ

 كاذه مكموي ءاقل منين امب اوُقوُذَفظ :ىلاعت هلرقو .ةبوّتلا / 55 4 َتَبْحَر
 هلوقو .صصقلا /؟0 ادل تيقس ام رجأ كيزجيل ف :ىلاعت هلوتو .ةدمجسلا/ 4
 اونمآ ل :ىلاعت هلوقو .ةرقبلا ٠١/ ©« نوبذكي اوناك امب ميلأ باذع مهلو :ىلاعت

 ينادلا ىنجلا ,١١2ص ةدج ٍبيِبّللا ينغم رظنا .ةرقبلا ١١/ 4 سائلا نم! امك
 5١ 84ص ينابملا فصر .5؟ 4ص



 ةّيردصم :ام .مّدقم لوعفم هنأ ىلع بصن عضوم يف هدحو مّلكتملل لصّنم

 لحم يف بطاخما درفملل لصّتم ريمض :ِءاَنلاو .ضام لعف : تلعن . ةّيفرظ ريغ

 "7 .لعاف هَّنأ ىلع عقر

 ةّيردصم ام تيّمُسو .بجعأ لعاف عفر لحم يف :اهدعب يذلا لعفلاو امو

 .هلعاق ىلإ فاضم ردصمب اهدعب يذلا لعفلا عم لّوؤُت اهّنأل

 لّوأف . لعف ردصم لعفلاو . كّلعف ينبجعأ يأ . تلعف ام ينيجعأ :تلق اذإف

 .ردصلا وه يذلا كلعفب تلعفام

 ةياكح 2514 ًاّيح تمد ام إف :ىلاعت هلوق 209( ةّيفرظلا ةّيردصملا ام) لاثمو
 الّوُأ لعفلاو امف -اّيح يماود ةرهف يأ مالّسلاو ةالّصلا هيلع ىسيع نع

 .ماود وهو ردصملابو .ةّدم وهو :فرظلاب

 َقّيئامُرلا ةّيردصملا ىَّمسُتو ءشفخألا ادع نيِيوحّنلا قافّتاب فرح : ةّيفرّظلا ةّيردصملا ام )١(

 تمد ام ةاكّرلاو ةالّصلاب يناصوأو ل :ىلاعت هلوق وحن .نامّرلاب صاخ فرظلا نال

 هلوقو .اهتلصو ام هعفلخو فرظلا فذحف .ًاًيح يماوذ هدم :هلصآ .ميرم /؟١ 4 ًاًمهح

 ام هللا اوقّتاف 8 : ىلاعت هلوقو .دوه / 884 تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ : ىلاعت
 . 578 ص يناذلا ىجلا ١1ص اج بيبّللا ينغم رظنا .نباغّتلا 1١/ 4« معطتسا
 . 5١8 ص ينايملا فصر

 .معماكا 00



 ءادنتبإالا مال

 ةروسكملا ّنِإِ) عم لخدت «ءادتبالا مال يأ ماللا : -ىلاعت هللا همحر- لاقو

 :20)(عضاوم ةعبرأ يف

 هلوقك ءًاقرصتم «ضام ريغ أتبثم أرّْؤم هنوك طرتشيو ءاهربخ يف :اهدحأ
 نكت ام مَلْعَيَل كبر ّنِإو إط : ىلاعت هلوقو .2004 ءاعّدلا ٌعيِمَسَل ين نإ :ىلاعت
 ولف) .موقي ذأ ىسعل ارْمَع نو .لجرلا معدل ًاديز نإ :لثمو .(504 مُهرودَص
 نإ اذكو .06*2 ًالاكنأ انيذدل نإ : ىلاعت هلوقك .22!(ماللا هلخدت مل ربخلا َمدَقَت
 .©"04 ًاكيش َساّنلا ملظيي ال َهَللاَنِإ 9 : ىلاعت هلوقك ءًايفنم ناك

 )١( ةسهر دش معنألإل ىلاعت هلوق وحن «أدتملا ىلع اهلوخدل كلذب تيّمْس :ءادعبالا مال «4

 ٠ / عيسسل يئرنإل : ىلاعت هلوقك .ربخلا ىلإ تقل اهنأل ةقلحزملاب تنسو .رشحلا

 ّْذِإ ءلعفلا ىلع اهلوخدلو ديكوُتلا اهتدافإل «ديكوتلا مالب تمس . ميهاربإ/ 5 4 ءاعأدلا

 ةلمجلا ىلع تلخد نإو ؛لعفلا ىلع لخدت ال ءادتبالا مال لأ يرشخصُرلاو بجاحلا نبا ىري

 ديكوُتلا مالب ةقلحزملا ىَّمسُت ب دقو .ةرادّصلا اهل ءادتبالا مال نال ديكوُتلا مال ىَّمسُ ةّيلعفلا
 اج ناّبصلا ةيشاح .؟497ص ١ج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش رظنا . لصألا ىلإ ًاعوجر

 ص١ .5؟7ص اج حيرصُتلا حرش .755ص يناددلا ىّنجلا . 77. ص امج بيبّللا ينغم .؟4

 .ميهاربإ /5(59)
 .لمّثنا 776 (8)

 مال نأ ىري بحاحلا نيا نأ الإ :مالقملا ربخلا ىلع اهلوخد زاوج نييوحّنلا نم ةعامج ىري (4)

 وحن نإ تفُقُخ نإو . ديكوت مال يهف ربخلا ىلع تلخد نإو .؟دعبملا اهعم بجي ءادتبالا
 امل سفن لك نإ ل : ىلاعت هلوقو .ةرقبلا +١4/ 4 ةريبكل تناك نإو إ» :ىلاعت هلوق
 . ديكوّتلا تدافأ ءادتبالا مال :نييرصبلاو هيوبيس دنع ماللاف . قراطلا / ؛ 4 ظفاح اهيلع

 .ةيفان اهليق (ذإ) ّنإو . الإ ىنعمب مال اهّنأ : نييفوكلا ضعب بو ؛ينج نباو يلع وبأ معزو

 .١51صاخج ناّبصلا ةيشاح . "7ص يناذدلا ىنجلا . 58ص ااج بيلا ينغم رظنا

 .5؟؟ص اج حيرصُتلا حرش

 .لثزلا/ ١؟ (ه)
 .سنوي /5(45)
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 الإ .ماقل ًاديز نإ زوجي الف .ماق ًاديز ّنِإ :لثم .١2>(ًافّرصتم ًايضام ًالعف )وأ

 .ماق دقل ًاديز ّنِإ :لثم .دقب امهنيب لصُم اذإ

 كلذ يف ّنِإظ :ىلاعت هلوقك .اهربخ نع رَّشؤملا اهمسا يف :يناّنلاو

 سلاج ديزل رآدلا يف نإ :"7(لثم ) اهربخ لومعم نع وأ .04"2 ةَربعَ
 .«90/ حلا صصقلا وهل اذه نإ :ىلاعت هلوقك لصفلا ريمض يف :ثلاَثلاو

 1*4(ربخلا ىلع) ربخلا لومعم يأ همّدقت طرشب ربخلا لومعم يف : عبارلاو
 ًاديز ّنِإ :لثم «ماللا فذح بجو هلومعم رَّخآت ولف . لك كماعطل ًاديز ّنِإ :لثم

 اهركذ رجي مل ًالح ناك ولف «لاح ريغ لومعملا نوكي نأ طرشبو «كماعط لكك

 ًاحلاص ربخلا نوكي نأ طرشبو . (ًابكارل) زوجي الف «قلطنم ًابكار ًاديز ّنِإ :لثم
 . فّرصتم ضام لعف ربخلا ّاثآل ءبرض ورمعل ًاديز َّنِإ :زوجي الف «مّدقت امك مألل
 .يفنم ِهّنأل ىملظي مل ورمعل ًاديز نإ :الو

 نإ: ىلاعت هلوق وحن ءمسالاب ههبشل نييوحُنلا قافّناب عراضملا لعفلا ىلع ماللا لخدت )١(

 .لحّنلا ١74/ 4 مهتيب مُكحَيَل كبر

 /5؟ 4نولمْعَي اوثاك ام سْنَل ظل :ىلاعت هلوقك دماجلا يضاملا لعفلا ىلع لخدتو
 ءدقب نورقملا فًّرصتملاو .ةدئاملا / 6 4 نوعتصي اوناك ام سعب » : ىلاعت هلوقو . ةدئاملا
 :ىلاعت هلوقو . بازحألا ١١/ 4لبق نم هللا اودهاع اوناك دقلو إط : ىلاعت هلوق وحن

 دقلو# : ىلاعت هلوقو . ةرقبلا /0 4 تسلا يف مُككنم اودمعا نيذلا متملع دقلو ط

 .ةعقاولا / < 4 ىلوألا ةأهّنلا مُثملع

 وبأو يرشخمّرلاو بجاحلا نبا مهنمو .مسقلا مال : انه ماللا نربرعي نييوحتلا نم ًاريثك نأ الإ

 ينادلا ىنجلا . 71ص اج بيِبَّللا ينغم . ؟ 00ص اج ةيفاكلا ىلع يضّرلا حرش رظنا .ناّبح

 .55”ص اج حيرصتلا حرش . 74ص اج نابصلا ةيشاح .5١5ص ينابملا فصر . ؟؟ 8ص

 .تاعزانلا/ 51و رولا / 44و نارمع لآ ١559

 ,ءظانم تطقس (*)

 .نارمع لآ /4(55)

 .ء.ظ نم تطقس (5)



 تدل
 الك

 نئاهأ يّبر لوقيف © :ىلاعت هلوقك .210(رجزو عدر فرح :ًالَك) :لاقو

 رقملاو ماركإ ىنغلا نأ يهو «ةلاقملا هذه نع ناسنإلا اهّيأ همنا يأ- "04ّالَك
 قيضي دقو «راّمكلا نم همركي ال نم ىلع ايندلا يف عسوي دق ؟"'(هنأل) «ةناهإ

 :فنع هللا يضر (؟7(دوعسم نبا) لاق .حالصتسالل ايندلا يف نيحلاّصلا ىلع
 نمل الإ ناهيإلا يطعُي الو ؛بحُي ال نمو بحُي نم لاملا يطعُي ىلاعت هللا نإ و
 ,200( بحي

 عمّرلا هانعم فرح :ُةلك نأ وهو :نييرصبلاو جاّجبزلاو دّربملاو هيوبيسو ليلخلا يار اذه )١(
 اج ٍبيبَّللا يتغم .؟45ص دئاوفلا ليهست رظنا .يآرلا اذهي فّلؤملا ذخأ دقو .رجّرلاو

 ىنجلا .7١7ص ينابملا فصر .يسلدنألا ناّيح يبآل 77ص ناسحلا تمكنا . ١ 88ص
 ١ . هالا/لص ينادلا

 .رجفلا /1؟ ىك و

 . لصألا نم تطقس (*)

 .نمحرلا دبع وبأ ءينذُّهلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبعوه ؛دوعسم نبا (4)

 يف نآرقلا ةءارقب رهج نم لّوأو هي لوسرلا نم ًابرقو ًالقعو ًالضف مهرباكأ نم يباحص
 ءاعو ) :ًاموي رمع هيف لاق .هتاوزغو هلاحرتو هّلح يف هبحاصو لوسرلا مداخ ناكو .ةّكم

 ةنس اهيف يفوتو نامثع ةفالخ يف ةنيدملا مدق مث «ةفوكلا | لام تيب يلو . (ًاملع ئلُم
 نع ًاثيدح (848) هلو بّيطتلا ريثك ًافيحن ًاريصق ناكو . ًابيرقت ًاماع نيَّدس نع ه7

 اج ةرفّصلا ةغص . 4554 هتمجرت مقر ”58ص ؟ج ةباصإلا رظنا . هلم هللا لوسر

 .17؟ 4ص اج ءايلوألا ةيلح . ١5 ؛ص

 نب هللا دبع نع هيف يور ثيدحلا كلو . 87ص اج لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ()

 ال ْنَمو بحي ْنَم ايندلا يطعُي لجو ٌرع هللا نإ ..) : ُهفَم هللا لوسر لاق :لاق دوعسم

 . (هّبحأ دقف نيّدلا هاطعاأ نمف «بحأ نمل الإ نيّدلا يطعُي الو ءبحي
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 ناسنإلا نإ ًالَك 9 :ىلاعت هلوق يف ليق امك (00(ًاّقح ) ىنعمب لَك يتأتو
 .204 هع ال الك لذ : ىلاعت هلوقو .2" ىَقْطَيْل

 نإ ةزمه ةرسكل 200( ةّيحاتفتسالا الآ ىنعمب اهَّنِإ) باوّصلا ماشه نبا لعجو
 اهنأل تّرسُك امل ًاقح ىنعمب تناك ولو ) "04 ناسنإلا نإ ًالَك !» : ىلاعت هلوق يف
 .200(اهدعب حتفت

 اهّنأ رهو ًايناث ىنعم اهيف دازف الك يف ًارمعسم سيل رجّرلاو عدّرلا ىنعم نأ يئاسكلا ىري )١(
 ال الك ل هلرقو .قلعلا /7 4 ىَغْطَيَل ناسنإلا ّنِإ ًالَك ل :ىلاعت هلوق يف ًاقح ىنعمب يتأت
 ىنجلا .١١5ص ينابنا فصر . 144 ص اج بيِسّللا ينغم رظنا .قلعلا ١5/ 4 هعطق
 85 ١ص ينادلا

 .قلعلا /5(15)
 .قلعلا )7( ١5/

 .19 0ص اج بيبّللا ينغم رظنا (4)

 .قلعلا /1 5

 :ماشه نب لوقيو ةيساعفتسالا (الة) ىنعم لكم نوكت :لوقي ثيح ؛متاح يبا ير اذه (+)
 رضُنلا نإ ْذإ .ءاّرقلاو ليمش نب رضْنلا لوقو يئاسكلا لوق نم ىلوأ يدنع متاح يبأ لوقو )
 الك » :ىلاعت هلوق يف امك ءمعنو يأ ةلزنمب باوج فرح يتات الك ّنِإ :نالوقي ءارفلاو

 رثدملا / 00 4رمقلاو

 اب قارب ماشم نبا نكلو . لبق نم انعم رم امك( ) ىنعم نوكت اهّنأ ىري يئاسكلاو
 دئاوفلا ليهست يف ةلأسم لا هذه ليصفت رظنا . ةّيحاتفتسالا الآ ىنعمب ينات الك نأ يف متاح

 ينادلا ىنجلا .؟١ 5ص ينابملا فصر .اهدعب امو 184 ص اج بيبّللا ينغم .؟ 0ص

 . 27ص
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 ول

 عاتتمال رثكألا يف باوجلا عادتما ينأ- (2١0 عانتمال عانجما فرح ول :لاقو

 عولط ءاقتنا نم مزليف .ًادوجوم راهّتلا ناك ةعلاط ْسمَّشلا تناك ول :لثم -طرّشلا

 ةعلاط سمّشلا تناك ول : لثم باوجلا عنتمي ال دقو راهّتلا دوجو ءافتنا سمّتلا

 ءوضلا نال ءءوّضلا ءافتنا سمّشلا عولط ءافتنا نم مزلي الف . ًادوجوم ءوّمضلا ناك

 . بكاوكلاو راثلا نم اهريغل :ريغل ًارثأ نوكي ءسمّشلل ًارثآ نوكي امك

 هلوق يف امك عانتمال عانتما فرح اهنأ يف « ول يف نييوحّتلا روهمج بهذم وه اذه (1)
 الّبُق ءيش لك مهيلع انرشحو ىتولا مهملكو ةكئاللا مهيلإ اعلن انّنأ ولو ل : ىلاعت

 مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو : ىلاعت هلوقو . ماعنألا / ١١١ 4 اونمؤيل اوناك اع

 لك نأ كلذو . نامقل/ ١7 هللا تاملك َتدَقَن ام رخبأ ٌةعْبس هدعب نم هدمي رحبلاو

 مهناكإ توبث ىلوآلا ةيآلا يف لوقلا اذه ىلع مزليف اذه ىلعو :هسكع تبث عنتما ءيش
 :ةين ةيآلا يفر .مهيلع ءيش لك ر ,شحو مهل ىتوملا ميلكتو ةكئالملا لوزن مدع عم

 نوكو «تاملكلا بتكت ًامالقأ ةرجش نم ضرألا يفام لك نوك مدع عم تامذكلا دافن
 ٌلكو رحبلا كلذ دمت يهو «ادادم ةءولمم رحبالا ةعبّتسلا نوكو ةاودلا ةلزنمب مظعألا رحبلا
 ىلع اهل ةلالد الو :ةٌصاخ طرُشلا عانتما ديفت ام ًاريشك يهف اذهلو .دارملا سكع كلذ

 ناك ةعلاط سمّشلا تناك ول) :فّلؤملا لثم يف امك ءهتوبث ىلع الو «باوجلا عانتما

 . (ًادوجوم ءوضلا
 لضفأ نأ ىريو .عانتمال عانعما فرح :مهلوق (ولل ) بارعإ ٌدْسفأ نأ ماشه نبا ىري اذهلو
 . هيلاتل همازلتساو هيلي ام عانتما يضاملا يف يضتقي فرح :ول :هلوق اهل بارعإو فيرعت

 عراضملا بصغي ال ًايردصم ًافرح يب رتأتو . مزاج ريغ لبقتسملا يف طرش فرح : ول يتأتو

 هلوقو ملقلا /؟ (نهدُت ول اوُذو» : ىلاعت هلوق وحن ذو دعب انه اهعوقو رثكأو . ةدعب
 بضتقملا يف (ول ) لئاسم ليصفت رظن . ةرقبلا/ 81 «رّمعُي ول مهدحأ دوي : ىلاعت

 يناذدلا ىن للا ,783 ص ينابملا فصر .اهدعي امو ؟ 60ص اج بيبّللا ينغم .7ه صج

 . 11ص اج عملا .*4 8ص يرّدلا بكوكل . ؟ة وص ناسملا تكلا . 77ص
 .94ص ؛ج نابصلا ةيشاح



 2ك

 الول
 يضعقي فرح يأ دوجول عانتما فرح :('!(الول) :ىلاعت ُهللا همحر- لاقو

 .ديز دوجو لجأل ماركإلا عنتماف . كتمركآل ٌديز الول : لثم «هطرش دوجول هباوج عانتما

 اكمل

 :لثم .لوألا دوجول يناثلا دوجو يأ- دوجول دوجو فرح :200(امّل) :لاقو
 .ديز ءيجم دوجو لجأل ورمع ءيجم دجوف .ورمع ءاج ديز ءاج امل

 طبرل ةّيلعفو ةّيمسا ؛نيتلمج ىلع لخدت اهَّنأ يأ- دوجول عانتما فرح :الول )١(
 ىلع ًاعوفرم اهدعب مسالا نوكيو .فلؤملا لاثم يف امك ىلوألا دوجوب ةيناّثلا عانتما

 الول يتأتو .نييوحُّنلا روهمج يأر ىلع ًابوجو فوذحم قلطم نوك هريخو ادتبم هنأ
 نورفغتست الولإو : ىلاعت هلوق وحن عراضم لعف اهعبت اذإ ضيضحّتلاو ضرعلل ًاضيأ

 اذإو .نوقفانملا ٠ « بيرق لجأ ىلإ يئترَّخأ الول» : هلوقو . لمعلا / 55 هللا

 ةعبرأب هِيَلع اوءاَج الول 8 :ىلاعت هنوق وحن َخيِبوَّتلل نوكت ضام لعف اهعبت
 نأ انل نوكي ام ِمّتلُق هومُشْعِمَس ذِإ الولو ط :ىلاعت هلوقو .روُثلا ١١/ «ءادهش

 ناسحلا تكُتلا . 8ص ؟ج لّصفملا حرش رظنا .روُثلا / ١١ 4 اذهب مّلكعن
 ينابملا فصر .5517ص ينادلا ىنجلا . 77ص اج بيسبنلا ينغم .7.6.ص

 ناَّبصلا ةيشاح . 77ص هج حيرصّتلا حرش .545 ص يرّدلا بكوكلا . 49ص
 ١. 48ص اج عماوهلا عمه . 7409/ص ةج

 ءامهالوأ دوجو دنع امهتيناث تدجُو ؛نيتلمج يضتقتف «يضاملاب امل صتخت (؟)

 بوجو فرح اهّنِإ :نييوحُنلا ضعب لوقيو .دوجول دوجو فرح :اهيف لاقُي اذهيبو

 ةّيمسا ةلمج نوكيو ءًأيضام ًالعف نوكي اهباوج نأ نييوحّنلا روهمج ىريو . بوجول
 / >0 « مْكضرعأ ْرَبلا ىلإ مكاّجن اًملق 8 :ىلاعت هلوقك ةّيئاجُقلا اذإب ةنورقم
 .توبكتملا /19 4 نوكرشي مه اذإ ربلا ىلإ مهاَجَن امَلْف : ىلاعت هلوقو . ءاسُنلا

 فرح يتأت دقو .نيح ىنعمب وأ ْذِإ ينعمب فرظ اهّنأ ج جارسسلا نيو كلاس نبا تربو
 - :ىلاعت هلوق ذة الا هل لا ىلع لخ جف ءءانتتسا



 هيلإو باوّصلاب ملعأ هللاو .رصتمملا اذه نم ىلاعت هللا سي ام رخآ اذهو
 .هدحو هلل دمحلاو 210( بآملا عجرُي )

 رظنا .ميملا دّدش نم ةءارق يف قراطلا / ؛ « ظفاَح اهيلع اّمَل سفن لك نإ
 اج بيلا ىنغم .؟ 48ص ناسحلا - ككّتلا .© 07ص عبّسسلا تاءارقلا يف ريسّنلا

 . ه5 4ص يناّدلا ىنجلا . 58ص ينابملا فصر . 58٠١ ص

 )١( باملاو عجرملا ظ يف .



 ةماعلا سراهفلا
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 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا
 ةمّدقمل

 يورصبلا نيدلا سمش

 وحتنلا يف ةيورصُبلا دعاوق
 وحنلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش باتك فلؤم

 يوحنلا هبهذم

 وحنلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش باتك
 باتكلا خسن

 يبرعلا وحنلا ريسيت تالواحم

 نيطوطخملا تاحفص نم جذامن

 وحنلا يف ةيورصبلا دعاوق حرش باعك
 فّلؤملا ةمّدقم

 مالكلا ماسقأ

 مسالا تامالع

 لعفلا ماسقأ

 يضاملا لعفلا تامالع

 عراضملا لعفلا تامالع

 رمألا لعف تامالع
 فرحلا

 رجلا فورح

 فرظلاو رورجنلاو راجلا قلعتم

57 

 لنك

1 

54 

 1م

1 

 النأدكك

 اما



 ةفاضإلا

 فراعملا عاونأ

 تارمضملا

 ةلوصوملا ءامسألا

 لوصوملا ةلص
 ملعل

 ةراشإلا ءامس

 فيرعتلا مالب ةفرعملا

 ةفاضإلاب ةفرعملا

 بارعإلا عاونأ

 ةباينلا باوبأ

 ةّنسلا ءامسألا

 هب قحلأ امو ىنغمل

 هب قحلأ امو ملاسلا ركذملا عمج

 ملاسلا ثنؤملا عمج

 فرصني ال يذلا مسال

 ةسمخلا ةلقمألا

 رخآلا لتعملا عراضملا لعفل

 روصقملا مسال

 صوقنملا مسال
 ملكتملا ءاي ىلإ فاضمل
 ةدتبملا

54 

 ميو

 ما

 مدلا

 ليكم

 نيكل

10-4 

915 

5 

 5م

514 

549 

 8-١1١١

 1١4-06

 5-4.١

 ١١1مل

 11١5-4

 1١4-1١0١

 1116١١1-5ه

 ١١1م1 117

 اد ا ول

 1١١7-11

 ل ل



 ربخلا

 ةصقانلا لاعفألا

 - ادعبملا - مسالا بصنت يتلا فورحلا

 لعاقلاو لعفلا
 ًابوجو لعافلا راتتسا

 لوعفملل لاعقألا ءاني

 رمالا لعف ءانب ةّيفيك

 عراضملا لعفلا بصن

 عراضملا لعفلا مزج
 عباوتلا

 ةفصلا

 لدبلا

 ةراشإلا مسا دعب لاب فرعملا مسالا بارعإ

 قسبلا فطع

 تاعوفرملا

 اهتاوخأو داك

 نإو تالو الو ام

 تايوصنملا

 هب لوعفملا

 قلطملا لوعفلا
 هيف لوعفملا

 هل لوعفملا

57 

 ادن

 ل  ل

 1١7

1 

 15ه-14

 نيل

 ١

 1١15-58

 1١47-14

 4١1مل ال

1595-18 

 ١هالا ه4

 ١هؤ-١1 هم

 ---1١5175

17 

 1١55-10

 نكست

 1 5/1١

 انفي

1 

1 

 1١



 هعم لوعفملا

 لاحلا

 لاحلا ةلمجو ةفصلا ةلمج

 زييمتلا

 ءانثتسالا

 تارورجما

 لوعفملا مساو لعاقلا مسا

 لوعفملا مساو لعافلا مسا لمع

 ردصملا لمع

 نيردعلا
 نيمآ

 لصولا ةزمه
 ءادنلا فورح

 ءادتلاب قوبسملا يأ

 ام

 ءادتبالا مال

 دلك 3

 ول

 الول
 اًمل

33735 

 رالال- لال

 ١-1١ الخ

141-11 

 امادلما

 نيالا

 ١191-4

19-1 

 4١1ه

19-1 

538 

1 

0 

0 

0 

 مسلك

51-1 

 نكمل

14" 

 الحل

77-0 



 ةينآرقلا تايآلا تسرهف

 ةيآلا

 ةحتافلا

 هلل دمحلا

 مهيلع تمعنأ نيذلا طارص «ميقتسملا طارصلا اندها

 مهيلع تمعنأ

 مهيلع بوضغم ا ريغ
 ةرقبلا

 مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس

 نوبذكي اوناك امب ميلآأ باذع مهلو

 سانلا نمآ امك اونمآ

 تاملظ هيف ءامسلا نم بيصك وأ

 توملا رذح قعاوصلا نم مهناذآ يف مهعباصأ نولعجي

 اهقوف اميف ةضوعي ام ًالثم برضي نأ ييحتسي ال هللا نإ
 نكسا مدآ اي

 ةنجلا كجوزو تنأ نكسا
 تبسلا يف مكنم اودتعا نيذلا متملع دقلو

 قحلاب تعج نآلا اولاق

 نولعفي اوداك امو

 باتكلا ىسوم انيتآ دقلو

 رمعي ول مهدحأ دري
 ةيآ نم خسنن ام

 ؟ 7

 اهمقر

56 

74 

97١ 

 ماا

45 

 ةحفصلا

78 

 16غ

7*6 

”7 

 1ك

3515 

 ف

1 

 فلل

 انفو

31 

1 

15 

57 

518 

 ا



 ةريبكل تناك نإو

 مكل ٌريخ اوموصت نأو

 ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ

 ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو
 باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو

 هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو

 رمآلا يضقو

 هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي

 وفعلا لق نوقفني اذام كنولأسي

 نوقفني اذام

 سانلا هللا عقد الولو

 اونمآ نيذلا يلو هللا

 يه امعنف تاقدصلا اودبت نإ

 نوملظت ال متنأو مكيلإ فوي ريخ نم اوقفنت امو

 نارمع لآ

 قحلا صصقلا وهل اذه نإ

 ةربعل كلذ يف نإ

 نوبحت امث اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل

 ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو

 الابخ مكنولاي ال مكنود نم ةناطب اوذخعت ال

 متنع ام اودو

 لوسر الإ دمحم امو

5738 

1١ 

1١14 

 النحل

 لح

155 

17/ 

5 

 دلو

50 

506 

 نحمل

 ال

 هكدا

 نفت

1 

59 

5/ 

1١14 

514 

1 

1 

 14ه

11 

 ليان

 هم ١

5١ 

516 

 اهم

5 

1 



 مهل تنل هللا نم ةمحر امبف

 مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشيسيو
 ًايدانم انعمس ادنإ انبر

 ءاسنلا

 ًاسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإف
 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو

 مكنم اهئايتأي ناذللاو

 نهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف
 مكيلع بوتي نأ ديري هللاو

 مكنع ففخي نأ هللا ديري

 ًافيعض ناسنإلا قلخو
 مهنم ليلق الإ هرلعف ام
 متضرعأ ربلا ىلإ مكاجن املف

 تابث اورفنأ

 ًاعيمج اورفناف

 بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نمو
 اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر

 توملا مككردي اونوكت امنيأ

 ًالوسر سانلل كانلسرأو

 ًاديهش هللاب ىفك
 ليملا لك اوليمت الف

 ًاميلكت ىسوم هللا ملكو

>38 

1 

1 

15 

16 

514 

 ذي

18> 

18> 

55 
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 فل

 9و١

74> 

 به

 7م

979 

979 

 ليحل

155 

51١ 

 ملال

 م7
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 ملال

 مك

 5ال

1 

 ليف تاكا

 5ا/

18 

51 

 1م

 الكيل

 الدق

1١ 

51 

174 

78 

 انفرا

17 



 دحاو هلإ هللا افإ

 ةدئاملا

 مارحلا تيبلا نيمآ الو

 مكنيد مكل تلمكا مويلا
 مكيديأو مكهوجو اولسغاف

 مكلجرأو مكسوؤرب اوحسما
 ًابيقن رشع ينثا مهنم اتشعبو
 ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف
 طسقلاب مهنيب مكحاف

 نولمعي اوناك ام سعب

 نوعنصي وناك أم سكب

 (قداصلا رفعج ةءارق ) مكيلاهأ نومعطت ام طسوأ نم

 ماعنألا

 ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأ ولو

 انوابآ الو انكرشأ ام

 فارعألا

 انسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم مكو

 نكسا مدآ اي

 نافصخي اقفطو

 ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو
 ءوسلا نع نوهني نيذلا انيجنأو

 لافنألا

 مكنم لفسأ بكرلاو

 فرح

 الا١

 5 »ا د
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 توملا ىلإ نوقاسي اماك

 باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو

 ةبوتلا
 مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا امف

 اونمآ نيذلا اهيأ اي

 تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضو
 انعم هللا نإ نزحت ال

 متنع ام مهيلع زيزع
 سنوي

 ًاعيمج مكعجرم هيلإ
 اعيش سانلا ملظي ال هللا نإ

 ًاعيمج مهلك ضرألا نم نمآل

 دوه
 يدوجلا ىلع توتسأو

 كلهأ نم سيل هنإ
 طبها حون اي

 كتارما الإ دحأ مكنم تفتلي الو

 تعطتسا ام حالصإلا آلإ ديرأ نإ

 فسوي

 ًابكوك رشع دحأ تيأر ينإ

 ىرشب اي

 فرقت
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51 
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 نإ
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51 
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 اذه نع ضرعأ فسوي
 ًارشب اذه ام هلل شاح
 ارشب اذه ام

 ميلع ملع يذ لك قوفو
 انيلإ تدر انتعاضب هذه يغبن ام انابأ اي اولاق

 دعرلا

 لاقثلا باحسلا عشنيو

 حلص نمو اهنولخدي

 ميهاربإ
 كش هللا يفأ

 يخرصمب متنأ امو مكخرصمب انأ ام

 ءاعدلا عيمسل يبر نإ

 رجحلا
 ةكئالملل كبر لاق اذإو

 نولاضلا لإ هبر ةمحر نم طنقي نمو

 لحتلا
 ًاكحاض مسبتف

 نيلوألا ريطاسأ اولاق مكبر كزنأ اذام

 ضرألاو تاوامسلا يف ام دجسي هللو

 قاب هللا دنع امو دفني مكدنع ام

 مهنيب مكحيل كبر نإ
 ءارسإلا

 ىصقالا دجسملا ىلإ
 ضضر
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 مكمحري نأ مكبر ىسع

 مكمحري اشي نإ
 ًاحرم ضرألا يف شمت الو

 هؤرقن ًاباتك انيلع لزنت ىعح
 فهكلا

 نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمشلا ىرتو
 هيعارذ طساب مهبلكو

 الام كنم رثكا انأ

 ًاصصق امهراثآ ىلع ادتراف غبت اتك ام كلذ

 كلم مهءارو ناكو

 ًابصغ ةنيفس لك ذخاي
 ميرم

 ًابيش سأرلا لعتشاو

 ًايقش بر كئاعدب كا ملو

 اهتحت نم اهدانف

 1 ًانيع يرقو يبرشاو يلكف

 ايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأو

 ًايح تمدام

 رصبأو مهب عمسأ
 ًايتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ

 هط

 نارحاسل ناذه نإ

 يضر
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 ًاكرد ْفَخَت ال أسبي رحبلا يف ًاقيرط مهل برضاف
 ىشخت الو

 نيفكاع هيلع حرين نل

 ءايبنألا

 هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو

 ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هلو

 يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو
 نيربدم اولوت نأ دعب مكمانصأ ًنديكأل هللاتو

 جحلا

 6 ةيتآ ةعاسلا نإ

 دجسلاو هللا ليبس نع نودصيو اورفك نيذلا نإ

 دابلاو هيف فكاعلا ءاوس سانلل هانلعج يذلا مارحلا

 الاجر كوتأي

 سانلا هللا عفد الولو

 روعلا
 ةدلج نينامث مهودلجاف

 مهسفنا آلإ ءادهش مهل نكي ملو
 ءادهش ةعيرأب هيلع اوءاج الول

 انل نوكي ام متلق هومتعمس ذإ الولو

 ةربعل كلذ يف نإ

 لمعلا ْ
 نولسرملا عجري مب

>39 

 ا

15 

15 

 هال

1 

1 

55 

15 

45 

 فف

57 

15 

18 

1١ 

١4 

 1م

 ل

 :؟318

518 

51 

58 



 نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو

 هللا نورفغتست الول

 هللا نمف ةمعن نم مكب امو
 مهرودص نكت ام ملعيل كبر نإو

 صصقلا

 ًافئاخ اهنم جرخق
 انل تيقس ام رجأ كيزجيل

 هتئيز يف هموق ىلع جرخف
 ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو

 توبكنعلا

 نوديعاف يايإف

 نوكرشي مه اذإ ربلا ىلإ مهاجن املف

 مورلا
 ضرألاو تاوامسلا يف نم

 مكسفنأ مكتفيخك مهنوفاخت
 نامقل

 مالقأ ةرجش نم ضرألا يف ام نأ ولو

 ةدجسلا

 اذه مكمري ءاقل متيسن امب اوقوذف

 ةمايقلا موي مهنيب لصفي وه كبر نإ
 بازحألا

 لبق نم هللا اودهاع اوناك دقلو

 فراح

 كك

 نو
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 جرح نينمؤملا ىلع نوكيال يكل

 اآبس

 تاغباس لمعا نأ

 راهنلاو ليللا ركم لب
 رطاف

 هللا ريغ قلاخ نم له
 ءاملعلا هدايع نم هللا ىشخي امإ

 بهذ نم رواسأ نم

 ص

 صانم نيح تالو

 باذع اوقوذي امل لب

 ةجعن نوعستو عست هل يخأ اذه نإ

 رمزلا
 اهجوز اهنم لعج مث ةدحاو سفن نم مكقلخ
 هب قدصو قدصلاب ءاج يذلاو

 تلصف

 مهعمس مهيلع دهش اهوؤاج ام اذإ ىتح
 ىروشلا

 بيرق ةعاسلا لعل
 فرخزلا

 كبر انيلع ضقيل
 ةيئاجلا

 قحلاب ضرألاو تاوامسلا هللا قلخو

 نيش

 نصف
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 باقرلا برضف

 حتفلا

 هللا لوسر دمحم

 تارجحلا

 ًاعيم هيخأ محل لكاي نأ
 َق

 ديضن علط اهل تاقساب لخنلاو
 ديتع يدل ام اذه

 بلق هل ناك نم

 رمقلا

 ًانويع ضرالا انرجفو
 رعقنم لخن زاجعأ

 نمحرلا
 ناهدلاك ةدرو تناكف

 ةعقاولا

 نودلخم نادلو مهيلع فوطي

 نيع روحو

 ىلوألا ةاشنلا متملع دقلو

 ديدحلا

 اوسات اليكل
 ميهاربإو ًاحون انلسرأ دقلو

 فىرخي
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 نذر
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 ةلداجملا

 اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق
 مهتاهمأ نه ام

 رشحلا
 ةبهر دشأ متنأل

 ةعمجلا

 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل حبسي

 ًارافسأ لمحي رامحلا لثمك

 نوقفانملا
 ةدنسم بشخ مهنأك

 بيرق لجأ ىلإ يئترخأ الول

 نياغتلا

 نوتلعت امو نورست ام ملعيو
 متعطتسا ام هللا اوقتاف

 قالطلا

 هرمأ غلاي هللا نإ

 لمح تالوأ نك نإو

 هتعس نم ةعس وذ قفنيل

 ملقلا

 نهدت ول اودو

 ةقاحلا

 ةيواخ لخن زاجعأ
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15 
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 حون

 اوقرغأ مهتائيطخ ام

 لمزملا
 ًالاكنأ ائيدت نإ

 ًالوسر نوعرف ىلإ انلسرأ اك

 لوسرلا نوعرف ىصعف

 هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو

 رثدملا

 رثكتست نق الو

 رمقلاو الك
 تناسنإلا

 ًاروكذم اعيش نكي مل
 جاشمأ ةفطن

 ايئلا

 نولءاستي مع

 تاعزانلا

 ةربعل كلذ يف نإ

 اهاركذ نم تنأ ميف

 سبع

 هربقأف هتامأ مث هرسي ليبسلا مث

 هرشنأ ءاش اذإ مث

 راطفنالا

 كلدعف كاوسف كقلخ يذلا
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15 
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 نضر

535 

47 

3 

 ان
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 قاقشنالا

 تقشنا ءامسلا اذإ

 جوربلا
 دودخالا باحصأ لتق

 دوقولا تاذ رانلا

 قراطلا

 ظفاح اهيلع امل سفن لك نإ

 رجفلا

 نئاهأ يبر ..نمركأ يبر
 الك نناهأ يبر لوقيف

 اكد اكد ضرالا تكد اذإ الك

 ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو

 ةنعمطملا سفنلا اهتيأ اي
 دلبلا

 ةبرقم اذ ًاميتي ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ
 سمشلاو

 اهاحضو سمشلاو
 اهاتب امو ءامسلاو

 ىحضلا

 ليللاو ىحضلاو

5354 
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 نيعلا
 3 ١ نوعيزلاو نيعلاو
 0 3 ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل

 قلعلا
 69 ه4 ملعي مل ام ناسنإلا ملع ءملقلاب ملع يذلا

 1 3 ىغطيل ناسنإلا نإ الك

 0 18 هعطت ال الك
 ردقلا

 وع ه رجفلا علطم ىتح

 ةلزلزلا
 0 3 هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف

 تايداعلا

 14 ١ ًاحبض تايداعلاو
 84 3 ًاعقن هب نرثأف

 رصنلا
 لل ١ حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ

 4١؟





 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ثيدحلا
 اذإ :نزحلا لعجت تنار ًالهس هعلعج ام الإ لهس ال مهللا

 نامور مأ تيقل ام كيلع فخي مل مهللا
 ىطعي الو بحي ال نمو بحي نم ايندلا يطعي هللا نإ
 ١ هبحأ دقف نيدلا هاطعأ نمف بحل نم لإ نيدلا

 رشعلا ىلإ اهعبر اهثلث اهفصن هل بتك ام يلصيل لجرلا نإ

 مه 'يجرخم وأ
 ةرخآلا يف ةيراع ايندلا يف ةيساك بر

 مكيلع ىلوي اونوكت امك
 اوباحت ىتح اونمؤت الو اونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال

 ةليل يف نارتو ال

 نيمأ ةمأ لكل
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114 

114 
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 عاطتست ال

 نيرش

 احارص ارايد الإ

 رعشلا تسرهف

 رفاولا

 لماكلا

 ةفحلا

 ليوطلا

 ليوطلا

 هلئاق

 يئاطلا ديزوبأ

 يورصبلا نيدلا سمش

 ةيطع نب ريرج

 ينايبذلا ةغبانلا

 لوهجم

 لوهجم

 لوهجم

 بيرغوبأ

 تباث نب ناسح

 بلوت نب رمدلا

 يعوبريلا ةبحلكلا

 يونغلا بعك

 يورصبلا نيدلا سمش

 يورصبلا نيدلا سمش

 كلام نبا

 لوهجم

 يلذهلا بيؤذوبأ
 ةيليخآلا ىنيل

 ملعالا برحوبأ
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 4 ملعالا برحربأ زجرلا احارم انلتق نحن

 اوال لوك ةبانطإلا نب ورمع رفاولا حيبرلا تبأ

 ليفت ةبانطإلا نب ورمع رفاولا حيشملا يماحتإو

 ىليلوأملعأالابرحوبأ زجرلا احاحلم نوذلا نحن

 ما ةبور وأ ةيليخالا

 1 لوهجم 0 ًادمحم  ركذت

 1 ةيطع نب ريرج براقتملا دنزألا قرعو

 نحل ريهز نب سيق 2 رفاولا دايز كيتاي ملأ

 114 ىشعألا 2ليوطلا ادغ تالفأن هل

 14 ىشعالا 2ليوطلا ادرمأو 2تلز امو

 لد ربكألا شقرملا رفاولا ديج ١١ برو
 1 رذانم نب دمحم 2 فيفخلا دورب تداك

 3 لوهجم  ليوطلا ادّرَع 0 ىنمت
 107 بركي دعم نب ورمع ١ رفاولا دايقلا لذاعأ

 1544 طبضألا نب ريبج ليوطلا !دعب دعابت

 56 ينايبذلا ةغبانلا ليوطلا دقف تلاق

 ني كلام نبا زجرلا ةدهاش ربخلاو

 لف رفعي نب درسألا 2لماكلا يداوس  ةينملا نإ

 نو ةبقر رجرلا دودمم  مكحاي

 1 بركي دعم نبورمع ١ رفاولا ىدانملا لذاعأ

 ليل ردب تنب قئرخ لماكلا رزألا -نولزانلا

 54 قدزرفلا لماكلا رابشألا لاز ام

 3ع



 كارت

 ضئئارفلا

 ضبياوق

 ليوطل

 لماكلا

 آ1 8

 رجرلا

 زجرلا

 رفاولا

 لوطلا
 طيسبلا

 طيسبلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 لوهجم

 ًارش طبات

 لوهجم

 ردب تدب قنرخ

 ىملس يبأ نب ريهز
 ةمرلا وذ

 لوهجم
 يناودعلا رماع وأ يلهابلا ورمع

 يريمدلا ةيحوبأ وأ
 يناودعلا رماع وأ يلهابلا ورمع

 يريمتلا ةيحوبأ وأ

 لوهجم

 لوهجم

 لرهجم

 لوهجم

 يورصبلا نيدلا سمش

 يورصبلا نيدلا سمش

 لوهجم
 جاجعلا وأ ةيؤر وأ ثراحلا نب رماع

 دوعلا نارج

 يئاطلا نادعس

 يئاطلا نادعس

 ناحو

17 

 نا

 امك

 امك
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 يملسالا ديزوبأ 2ليوطلا اعطقت اهاقس

 يلذهلا بيؤذوبأ لماكلا علقت ىدوأ

 يلذهلا بيؤذوبأ لماكلا عرصم اوقبس

 لوهجم ليوطلا علوم لمت
 يدسالا رشيتألا طيسبلا قيرابألا ىنفأ

 ةعيبر نب لهلهم فيقخلا 2 يقاوأللا 20تبرض

 لوهجم ليوطلا قهزت انثطو

 لوهجم براقتلل 2 لجألا 2 فيعض
 لوهجم ليوطلا لاجوأ ينايقسا ايالأ

 ةيطع نب ريرج ليوطلا 2 لوغت 2 ًامويف
 فافخ نب سيق ديع 00- لّمجتف  نغتسا
 قدزرفلا دطيسبل لدم تنأام

 لوهجم لماكلا اليلخ عارام
 لوهجم براقتملا الذ يانا

 ةعيبر نب ديبل ليوطل لئاز نلكالا
 يلذهلا ذئاع يبأ نب ةيمأ براقتمل يلاعسلا 2 يوأيو
 لوهجم لماكلا لاؤس  تذخاف

 كلام نبا زجرلا ىلع فورح كاه

 لوهجم -_ العلا دجت نإو

 لوهجم ب العو رياعت الو

 يبلغتلا لطخألا رفاولا الاعفف 0 تيأر

 لرهجم طيسبلا المك - عمجا
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 أ اريبث ناك

 نيلتاقلا

 ليوطلا

 زجرلا

 لماكلا
 لماكلا

 ليوطلا

 زجرلا

 رفاولا

 لماكلا

 لماكلا

 فيفتخلا

 طيسبلا

 تباث نب كاسح

 لرهجم

 جاجعلا وأ يسعقفلا نايحوبأ

 لوهجم

 لهلهم وأ ةحلط نب دمحم

 قدزرفلا
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 اهاتياغ

 اهلاق

 اوناد

 ايل ىدتها

 ايكاوبلا

 ايقالت

 اينافك

 يرتشملا

 قيدصلا ركبوبأ

 لوهجم

 لوهجم

 هبور

 نابيش نب لهش

 ىليل نونجم

 يسعقفلا روظنم

 يش راحل ثوفي دبع
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 مالعألا تسرهف

 1١١ مالسلا هيلع مدآ

 1١١ .مالسلا هيلع - ميهاربإ

 "8 ىفطصم ميهاربإ
 ؟١ يليستلا دمحم نب ميهاربإ

 71 ةهربأ

 7 سابع ناسحإ

 املا يللا ا 2171/ ال7 لبنح نب دمحأ

 1١ يقشمدلا باشخلا نب دمحأ

 ١” يقشمدلا رداقلادبع نب دمحأ

 ١8 يورصبلا دمحم نب دمحأ

 7١ يعفاشلا ىيحي نب دمحأ

 ١84 يبلغتلا لطخألا

 517 ربكألا شفخألا

 كتل كل 617511 الط مالا الع كه لأ شفلغخالا

 دا تلا ل

 يذابارتسالا يضرلا < يذابارتسألا

 ١1١ مالسلا هيلع - قاحسإ

 91 ءاله 035 (5 يدادغبلا ليعامسإ

 7.6 2031١84 249 يرهزألا

 ١١١ مالسلا هيلع - ليعامسإ

 7١85١1 يونسأللا

 نذوب يلؤدلا دوسالاوبأ
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 ٠١1 رفعي نب دوسألا

 يال ىع فق ىل الق ءالاو ءللال ءل1 ءالا لكك تحاك ينومشألا

 لال ملكا ك6 لك ملم لردع الحلل لحل قك قش لك

 قل كلف كلكأك للواء لالا لام للا كلك

 ككل ككل نلكال لكم فثككت فكلعال لعأك لأ45 فثكغنم لغك

 171ه 155 لت

 يعمصألا 9٠

 2١18409٠9١ ١94 258 سيق نب نوميم «ىشعألا

 ١919 23195 يدسألا رشيقألا

 سيقلا ٌؤرما ه١8 19٠١ ١95

 "١21 ذئاع يبأ نب ةيمأ

 ١١ا/ علك تق ءالا/ تاكربلاوبأ ءدمحم نب نمحرلادبع «يرابتألا نبا

 11١ مالسلا هيلع - بويأ

 1514 2895 يرتحبلا

 يراخبلا  1174٠١/ا١7

 ٠١ تاعرذأ يضاق نب ردبلا

 يقوقربلا 5١

 14 ينفحلا نيدلا ناهرب

 1٠١ ١42١1١ ءارذع بيطخ نبا ناهربلا

 مد ن7 ناملكورب

 75 درب نب راشب

 م١4 يدادغبلا



 5١1 2031هه 8 25١ يربكعلا ءاقبلاوبأ

 م8 8 يديبزلا ركبوبأ

 21١1 5١74144 298 ,914 "14 قيدصلا ركيوبأ

 ١9٠ ؛1ا/4 ئرقملا ركبوبأ

 ٠١ بعك نب ثراحلب

 114 ارش طبات

 م44 مامتوبأ

 ٠١* ناسح مامت

 ال" ريمحلا نب ةبوت
 يبلاعتلا 7١

 1١8540155 :159 2159 مل“ ءثك بلع

 “7 ةيفصوبأ رساج

 ثراحلا نب رماع < دوعلا نارج

 ١* زيزعلادبع «يناجرجلا

 رهاقلادبع «يناجرجلا 23١81437 ١5١

 ةيطع نب ريرج 051١ 215٠ 5١4

 يمرجلا ٠7١

 يررجلا نبأ 94١ 1١90.114

 1١١١ قداصلا رفعج

 ١١:٠١ يحئارشلا لامجلا

 يحلاصلا نسح نب فسوي < يحلاصلا نيدلا لامج

 ١8 نولوط نب نيدلا لامج

 حدا



 11419 41505 159 له ءلاكل قتلا لك ءالا ١ 75 ينج نبأ

 8 يوارجش رهارج

 7171/ متاحوبأ

 44 يبئاطلا متاح

 1 41 اهم ل7514 175 بجاحلا نبا

 ؟1

 75 114 ةقيلخ يجاح

 ه9 نابح نبأ

 ١61 رجح نبأ

 ٠١8 دوراجلا نب رذنملا نب مكحلا

 410/ ملعألا برح وبأ

 ١47 2514 تباث نب ناسح

 ١71 يرصبلا نسحلا
 ١١ نيدلا دعس نب دمحم نب نسحا

 7١ يفكصحلا نيسح

 ١515 ئرقملا صفح

 مو هللاب رصنتسملا مكحلا

 1949 20117١7 21١/5 ٌئرقملا ةزمح

 ١9 يقرشملا ةزمح

 يوالمحلا ١9700111

 شدحويأ ٠١1

 ءاوح ١١١

 لي



 515 3718 ,١٠7ال/ يسلدنألا نايحوبأ

 ١74 يسعقفلا نايحوبأ

 154 يريمنلا ةيحوبأ

 م نايرلا دلاخ

 7١ (1 ديلولا نب دلاخ

 41١84 19١ ءلا/4 354 هيولاخ نبا

 181 ردب تنب قنرخ

 ١88 فورخ نبا

 ١هه 117١ باشخلا نبا

 9١ ١429١1١ ناهربلا ءءارذع بيطخ نبا

 ١074 ّئرقملا فلخ

 ال5 5١ ناكلخ نبا

 لا 7٠١18 2107/ يحلاصلا ليلخ

 505 195 .011195٠ مح ءال5 “ا دمحأ نب ليلخلا

 ١ 219 يسيدارفلا ليلخ

 75 يلكرزلا نيدلا ريخ

 ينادلا ورمع وبأ - ينادلا

 ١1ه /231١11 نيدلا سمش «يبهذلا

 ١77 ءالا يلذهلا بيؤذوبأ

 5١ يريمنلا يعارلا

 كرف 14 01711 م 4 717 لال يذابرستساألا يضرلا

 ثط دق ا ل ل لا ل يا

 هه



 ءكدلإ ءلدح ملكقسه 31 لالا لعمال ءلمأ لع ثيل لاك

 نما يل ل

 4 هت لوسرلا تدب ةيقر

 198 ةّمرلا وذ
 08563٠١ ”#5١ (ىلال ىلا جاجعلا نب ةبؤر

 ١/5 ّئرقملا حور

 86 نامور مأ

 ١١78 ماوعلا نب ريبزلا

 دتك بك للف نول يديبزلا

 115311 كل ءكال4 151 109 124367 ءللغ ءالا تؤ جاجنلا

 ١2 ل ءك 14 لك كرا لا“ "خر الا يجاجزلا

 7١١ يشكرزلا

 716 ءكا 14 ىلا 24١ "9 ء”8 تت يرشخمزلا

 .١8 377 يناجنزلا

 58 ىملس يبأ نب ريهز
 ١١5 يملسألا ديز وبأ

 لماع الدكت يئاطلا ديز وبأ

 ١88 ملال ءالال ءالا ديز وبأ

 860 نيدباعلا نيز

 11107/ ء77 يكبسلا

 ال ءك 781١ ,9 يواخسلا

 ةنكاط لل 0 ل ا تلا تلا حنا 2248 جارسلا نبا

 ؟ هك



 م4 يئاطلا نادعس

 ١78/2948 دعس نبأ

 ١1م8 دعسلا

 ١78 صاقو يبأ نب دعس

 ٠7١ يناغفألا ديعس

 ال١ يركسلا

 ١7 لوألا ميلس

 ؟© مْيِلم مأ
 يليهسلا 2١68 15

 قال قت ع3 قنا كر نال كالا ىلا الا الع ىالال ل١ هيويبيس

 ق5 همك 14ه ك1 ك5 ا للا ل تكك ملك: فدع لحأك

 تدر تدل ءكقك كخرل كمضخلال فكرك ءلهرا تلمع كدا كال

 ”1 55١15٠١

 * فيرشلا ديسلا

 19 2972 5 يقاريسلا

 55 ينادمحلا ةلودلا فيس

 ١ ءللك عم) ءالال ىلا يطويسلا

 لا يبطاشلا

 1195 2لال لك يعفاشلا مامإلا

 1١١7 - مالسلا هيلع - بيعش

 1614 1 ل7 1١ ١1 9 8 يورصبلا نيدلا سمش

 هو ثلا

 تال



 ١8 يكم نب نيدلا سمش

 يرمتنشلا ١7

 ١9 يرضخلا نيدلا باهش

 ٠١ مئاهلا نب باهشلا

 ١8 يورصبلا نيدلا باهش

 ١417 يناَمَرلا دنقلا ,نابيش نب لهش

 45240 2178 فيض يقوش

 ينابيشلا ١84

 ١١1 - مالسلا هيلع - ثيش

 م10 يناغاصلا

 1١١ - مالسلا هيلع  حلاص

 للف لد 4 لد لحل لك 45 لق للم ءالم ءالال ىو نابصلا

 كلف كلإل كل علل 4 ل11 ل مك ىلا للا للك

 لمم قلمك لماع للم لهل 0435 ل7 لالا ملكا ا

 الم ثالك نال كالا الكف لكك ك4 لا" لهو لك

 كلك ككل لرزل كلل كغ كؤأط كذاك كالط كالال كالك

 شل نشل ل ل ا لا ل لا ل ل ا

 قلل ةقلم

 يدفصلا ١١6

 9 هللادبع نب ةمصلا

 ١94 دايز نب قراط

 55 يربطلا
 ١61 دبعلا نب ةفرط

 7 هرم



 وه ةحلطوبأ

 ٠١4 ال017 هللاديبع نب ةحلط

 م1 45١499 ك1 15 دمحم «نولوط نبا

 1١84 نيدلا لامج «نولوط نبأ

 185 (دوعلا نارج ) ثراحلا نب رماع

 ١514 برظلا نب رماع

 ١814 211/4 ئرقملا رماع نبأ

 15 نينمؤملا مأ ؛:ةشئاع

 ٠١8 يدنكلا ديزي نب سابعلا
 1١89 سبع ينب دبع

 07١١ 7١5 دوعسم نب هللادبع

 ١948 ميهأربا ميلعلا دبع

 ١م يواجلا رمع نب دمحم يوونلا ةمالعلا طبس قحلادبع

 435 بلط ديسلا ديمحلادبع

 ٠١ يورصبلا نمحرلادبع
 نمل ل يقشمدلا نمحرلادبع

 19 الملا ,يقرشملا ميحرلادبع

 ١8 يدنهلا دمصلادبع

 ١١ دوعس لآ زيزعلادبع
 ١" يناجرجلا زيزعلادبع

 7١١١:97١8 157 يناجرجلا رهاقلادبع

 7١219 يقشمدلا دمحم ميركلادبع

 ادا



 8م 2119 ةفيلخ ميركلادبع

 ١١ 25 يلضفلا يداهلادبع

 ال١ راجنلا باهولاديع

 "ا يثراحلا ثوغي دبع

 118 حارجلا نب ةديبعوبأ

 .91٠ 274 ةديبعوبأ

 1١47 فافخ نب سيق دبع

 7١١5117298 ,514 2514 نافع نب نامثع

 1١85 جاجعلا

 1 يئاطلا متاح نب يدع

 ١78 يناجنزلا يزعلا

 ١58 ركاسع نبا

 51 ةلودلا دضع

 ١1هم 6161/01 41/ الم للا روفصع نبا

 111١11١١4159535 ضك ضلال ن5 ىلا ءالا؟ ىلا ٠١" ليقع نبا

 ل1 كحل الكل ثكلكك ل55 ءكهإل لدا ءك14 0155 ل

 لكحل ءهلزؤخ كحال تمعي فكمنا' ءكاله فكالك لاله كال ءلالا#

 انا تيلسللا

 3ل 375٠ 2180141415418 م ليلخ نب ىلع ؛ءيورصبلا نيدلا ءالع

 نا يللا يلا رح ا ضرر ريا نا

 ٠١ ينوباقلا ءالعلا

 ١ يقشمدلا ليعامسإ نب يلع

 نا



 44 بلاط يبأ نب يلع

 7١ 219 يناروحلا ناطلس نب يلع

 يسرافلا - يلعوبأ

 14/ يناهفصألا دامعلا نيا

 لال ءالإ الك اله ١4 5 ةلاحك اضر رمع

 71١541١ 4144178 48 414 ءال4 باطخلا نيرمع

 19: كم قلمك ال4 ءلاآل ل. ه١ ءالا "4 ءالعلا نب رمعوبأ

 190 2348 20384 0/4 9١ ينادلا ورمعوبأ

 “١1 ةعيبر يبأ نب رمع

 ١114 يلهابلا ورمع

 191/ 23195 ةبانطإلا نب ورمع

 1١91 بركي دعم نب ورمع

 ١14 رمع نب ىسيع

 ١11 - مالسلا هيلع - ىسيع

 41/ ينيعلا

 بيرغلاوبأ ١9٠0

 يّرْغلا ١١

 48 ماحللا ناسغ

 115 7/1317 151147 117854 935 يلعوبأ «يسرافلا

 ١4 يزملا حتفلاوبأ

 11 لضخ كمال ل59 144 ١11 175 115 حلال الا ءارفلا

 1444115٠١ فم تم قدزرفلا
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 لحطف ١99

 نابيش نب لهش - ينامزلا دنفلا

 هو يدابازوريفلا

 75 يطفقلا

 1١5 ريهز نب سيق

 21٠١ 1١99 يليل نونجم «حولملا نب سيق

 ١" يديشخإلا روفاك

 ١ 4ا/ يبتكلا

 1١/14 ئرقملا ريثك نبا

 ١55 يعوبريلا ةبحلك

 51/4199 191 ءكال؟ ىلا" ت14 يئاسكلا

 الا يونغلا بعك

 60 هني لوسرلا تنب موثلك مأ
 ه9 توحلا لامك

 تيمكلا ١8٠7

 ١5973151١ 2184 ناسيك نبا

 /١8 ةعيبر نب ديبل

 1١١7111١ - مالسلا هيلع - طول

 مال ةيليخألا ىليل

 5.06 21848 ءالا ينزاملا

 7 يقلاملا

 ١79 كلام مامإلا

 نسكن



 لكم كلو لدا و مالو الل تا" لا لك ١ و كلام نبا

 الحال ككل لكك لكك لكل هك لهأل للدك هك 1

 الا ا ا ا ل

 ه5 تال كفا 14711 1. 4 الا 8275 دربلملا

 قلي ل ل

 يحلاصلا نسح نب فسوي - دربملا نبا
 يبنتملا 7١

 حولملا نب سيق < ىليل نونجم
 79 بدؤملا ركب يبأ نب دمحم

 5١ يوابجلا نيسحلا نب دمحم

 ١١ يربنعلا يرس نب دمحم
 ١ملإ/ ةملس نب دمحم

 دمحم «نولوط نبا < نولوط نب دمحم

 5.4 6761/4191 لال الا تإز .“# ءال داوع دمحم

 1١١١ هو هلي هللا لوسر ءهللادبع نب دمحم

 ١١ روفرفلا هللادبع نب دمحم

 ١78 يوونلا يواجلا رمع نب دمحم
 ١١ يقشمدلا نيدلا بحم نب دمحم

 ١١8 ةحلط نب ىسيع نب دمحم

 ١55 رذانم نب دمحم

 8٠١5١ يونزغلا دمحم

 ١؟ا/ ه9 214 يوونلا نيدلا ييحم

 فنك



 7 ديمحلادبع نيدلا ييحم

 ١41 5 يدارملا

 ١١8 يسعقفلا رارملا

 ١ ه1 ربكألا شقرملا

 ؟.٠. تك ت74 ينرملا

 ١78 يسيعلا دنه نب رواسم

 1ها/ الل ,ه95 ملسم مامإلا

 45 : 237 2147 يزرطملا دوعسم

 ١١17 هنْإَع ىفطصملا

 ,”ه 4*9 شيورد جاحلا نب ىفطصم

 نر 0 ا يبطرقلا ءاضم نبأ

 د9 45 437 147 ل 5 يزرطملا

 ال راوغملاوبأ

 7“ يرّقملا
 ١9 يقرشملا ميحرلادبع الم

 18 ينغلأدبع الم

 م يرداقلا كلم

 م8 يسعتفلا ميحس ني روظنم

 ٠١4 ةعيبر نب لهلهم
 ١58 كلام نب لهلهم

 11١ - مالسلا هيلع - ىسوم

 51١١ 54 ينايبذلا ةغبانلا
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 /١ يزرابلا نيدلا رصان

 ١8 يحلاصلا نيدلا رصان

 لال ميدتلا نبا

 ملا ليحل را 25ا/ يفسنلا

 75١7 ليمش نب رضنلا
 ١557 بلوت نب رمدلا

 1١172111١ ءالإ - مالسلا هيلع - حون

 زورون ١17

 يووتلا نيدلا ييحم < يورنلا
 ليباه 1١١١

 كر ا لل 17 الا ءالال كال وال5١ 5مالشه نبأ

 كمر كمال قلعت ثكعخ كك ةخ م4١! ك4 مل لوز علك لاح

 11 ال كلا كحل كات ك1 لالا كا لت ما

 945 ةريسلا بحاص «كلملادبع «ماشه نبا

 79 هللاب ديؤملا ماشه

 111١ 1١١7 - مالسلا هيلع - دوه

 51 يدحاولا

 8 يوانديص ءافو

 ١١ نولجع يضاق نب يولولا
 35 يجزايلا

 94 يومحلا توقاي

 11١ - مالسلا هيلع - بوقعي

 ضب



 1مم الا 258 شيعي نبا

 دك ا دريملا نبا «نيدلا لامج «يحلاصلا نسح نب فسوي

 9٠ 35١ 1١59 ذل - يرحنلا «ءيبضلاأ بيبح نب سنوي

1 



 لئابقلا سرهف
 ١١مل دسأ

 م4 رتحب

 ٠١ بعك نب ثراحلب

 185215551١ ميمت

 46 ةبلعث

 84و ةليدج

 معثخ “٠١1

 ةعيبر ٠١1

 ١11 ىلف لح ئبط

 سبع 1١17821١5

 ةرذع ١١

 ملال ءال# الا ليقع

 "١١1 ربنعلا وئب

 ١؟م رهف

 ١148820117481١1 2057 شيرق

 "١١ قم ةنانك

 م45 نالهك

 رضم ١85

 485 ناهبن

 1١717 ءملإل الا ءالا ليذه

 ٠١١1 نادمه

 ا نزاوه

 ضخف





 نكامألاو نادلبلا سرهف

 ١1ا/ نى. تاعرذأ

 ال١ ةينيمرأ

 ١١ لايروكساألا

 501 انسأ

 1١926 611417 ءالال ل8 سلدنألا

 51 ماشلا ةيداب

 ١78 ردب

 94 75 له ثا نيلرب

 مد لا 3٠١ 494 ىرصب

 ١55 ١85 ١4هال ل٠789 ءال" ةرصبلا

 ١١١ 54 كبلعب

 ١517 ءادال لهده "ها اا/ كا دادغب

 ال١ ةريزجلا دالب

 ١1؟مل ناسيب

 ٠75 ءاضيبلا

 ١517 ةماهت

 ١17 سنئوت

 1١9٠ ريبث

 7.1 9 43731 35 038 3117 11 ةيمآ ينب عماج «يومألا عماجلا

 4 ةيندرآلا ةعماجلا

5518 



 ١١ه زيزعلادبع كلملا ةعماج

 لوبج 1١17

 ١1ه ةدج

 85 ةيبرعلا ةريزجلا

 ال١ يدوجلا
 #7 نايَج

 زاجحلا 21517 1١51

 تومرضح 94( ١١١

 ال*؟ ثا بلح

 ١١ ال ,8 ناررح

 ١١10 (قشمد يف) ثيدحلا راد

 11 ا لال ككل ه1: ض5 ل١1 عم عم قشتمد

 نر يللا ف ف ا ا ضي ا د

 7١ ركب رايد
 17811/63135419 كال ىف ماشلا

 75 زاريش
 ؟٠ ةيحلاصلا

 5١١ رصم ديعص

 ةيرهاظلا ةبتكملا < ةيرهاظلا

 ةيلاعلا 21517 53١

 نولجع ١١

 امك 15397 3ث 1/ ىف ء9 قارعلا

1 



 ١١ال تافرع

 قيقعلا ١١8

 ساومع ١78

 ةبانعلا 4 ١

 1179 ةزغ

 1١85 ءالآ ء١5 سراف

 اسف ١5

 نيطسلف 5١

 ١؟مل ةيسداقلا

 ال” . ٠١ ,9 ةرهاقلا

 50١ .5١541851589٠ ةفوكلا

 م9 برام

 4١١م نئادملا

 71 7. مالا 75١ 19 قشمد سرادم

 الإ ءالا) 5٠ ()/ ةيكباتالا ةسردملا

 ١9 ةينوتاخلا ةسردملا

 ١9 ةينكرلا ةسردملا

 ١9 ةيئاربلا ةيلبشلا ةسردملا

 ١8 ةيتاوجلا ةيرهاظلا ةسردملا

 ١96215 ةيرمعلا ةسردملا

 ١9 ةيناوجلا ةيمدقملا ةسردملا

 ١9 ةيئالكتملا ةسردملا

 ففل



 ١9 ةيدشرملا ةسردملا

 5١5 151 119 2178 298 ةرونملا ةنيدملا

 ١ قباد جرم

 ما مل مك كا كال ك5 18 قشمد دجاسم

 ١714 ىصقألا دجسملا

 ١114 رازجلا دجسم

 1411975١ ١.١ 19 لال رصم

 1 ةّيناوجلا ةّيمدقللا

 م. ةيندرألا ةعماجلا ةبتكم

 م1 ال4 70 له 2مل “ا ةيرهاظلا ةبتكملا

 ”؟15 15مل 594 ىف. ءالا ةكم

 لصوملا ١78

 ١85151 ءالا دجن

 ىون ١17

 روباسين ١١1

 كومريلا 8/١١

 835 نميلا

 قف



 عجارملاو رداصملا

 دمحمو ينيزلا هط قيقحت .يفاريسلا ديعس وبأ .نييرصبلا نييوحنلا رابخأ ١

 .م1968 ةرهاقلا . يبلحلا ةبتكم . يجافخ

 ةبتكملا .يوونلا نيدلا ييحم .راربألا ديس مالك نم ةبخعتنملا راكذألا -؟

 .م١191/1 توريب ءقشمد .ةيومآلا

 . يحرلملا نيعملادبع قيقحت .يورهلا دمحم نب يلع . فورحلا ملع يف ةيهزالا

 1519١. قشمد .ةيبرعلا ةغللا ممجم

 يملعلا عمجملا .راطيبلا دمحم قيقحت .يرابنالا تاكربلا وبأ .ةيبرعلا رارسأ -4

 .ما1581ا/ قشمد . يبرعلا

 .خيرات الب .دادغب . ىنثملا ةبتكم .ينالقسعلا نيدلا باهش .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ه

 . يلتفلا نيسحادبع .د قيقحت .جارسلا نب دمحم ركب وبأ .وحنلا يف لوصألا -1

 .م19486 توريب .ةلاسرلا ةسسؤم

 .م١19141 .ةيرصملا بتكلا راد .هيولاخ نبا .نآرقلا نم ةروس نيثالث بارعإ -/

 ةيرصملا ةسسؤملا .يرايبألا ميهاربإ قيقحت .جاجزلل بوسنملا . نآرقلا بارعإ -4

 .م1551 ةرهاقلا .ةماعلا

 .م1919 توريب . ؛ط . يلكرزلا نيدلا ريخ .مالعألا 4

 ةبتكم .كلام نب هللادبع نب دمحم . فرصلاو وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ ٠

 .ماككك ةرهاقلا . ةرهاقلا

 قيقحت .يربكعلا ءاقبلا وبأ . بارعإلا همجو نم نمحرلا هب نم ام ءالمإ

 .م19564 ةرهاقلا .يبلحلا يبابلا ةعبطم .؟ط .هوطع ميهاربإ

 . بيرغ ةبتكم .ميهاربإ ميلعلا دبع .ةيبرعلا ةباتكلا يف ميقرتلاو ءالمإلا
 .م151/0 ةرهاقلا

 ففر



 ١ ةيرصملا بتكلا راد . يطفتلا نيدلا لامج .ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ 156٠م.

 قيقحت .يراينالا نمحرلا دبع تاكربلا وأ .فالدخلا لئاسم يف فاصنإلا 4

 .م1985 توريب .ليجلا راد .ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم

 دمحم قيقحت .يراصنالا ماشه نبا .كلام نبا ةيفلا ىلإ كلاسملا حضوأ

 .م555١ توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . ديمحلادبع نيدلا ييحم

 .يليلعلا ىسوم .د قيقحت .بجاحلا نب ورمع وبأ .لصفملا حرش يف حاضيإلا

 .م11 دادغب .يدركلا يملعلا عمجملا

 .كرابملا نزام .د قيقحت . يجاجزلا مماقلا وبأ .وحنلا للع يف حاضيإلا 7

 .م1969 ةرهاقلا

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت . يشكرزلا نيدلا ردب .نارقلا مولع يف ناهربلا -4

 .م191/5١ ةرهاقلا . يبلحلا يبابلا ىسيع . ؟ط . ميهاربإ

 قيقحت . يطويسلا نيدلا لالج .ةاحتلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب 4

 .م1954 ةرهاقلا .يبلحلا ةعبطم .ميهاربإ لضفلا وبآ دمحم

 ةئيهلا . ديمحلادبع هط قيقحت .يرابنالا تاكربلا وبأ .نآرقلا بارعإ يف تايبلا ٠٠-

 .م191/+ .ةرهاقلا . باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 راد .يكبلعب رينمو سراق نيمأ ةمجرت .ناملكوري لراك .يبرعلا بدالا خيرات ١-

 .م195548 توريب .نييالملل ملعلا

 . م1911 ةرهاقلا . يجناخلا ةبتكم .يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ .دادغب خيرات

 راد «؟5ط «ناردب رداقلادبع قيقحت .ركاسع نب يلع مماقلا وبأ .قشمد خيرات-؟*

 .م1919/5 توريب ءةريسملا

 توريب . يبرعلا ءامإلا دهعم .ةيقشمد فيفع .د .يبرعلا وحنلا ديدجت -4

 .ماوالا

 73و74



 م1958 رصم .فراعملا راد . فيض ىقوش .د .وحنلا ديدجم

 قيقحت . مورجأ نب دمحم هللادبع ويأ .ةيمورجألا ةمدقملا حرشب ةينسلا ةفحتلا 7

 . خيرات الب . توريب .ةيفاقثلا ةبتكملا . ديمحلادبع نيدلا يبحم دمحم

 ةرهاقلا .يجناخلا ةبتكم . ؟ط .نوراه مالسلا دبع . اهرشنو صوصنلا قيقحت 7

 م56

 ميهاربإ نب قحلا دبع . يناجنزلا فيرصت ىلع دعسلا حرش ةءارق ىلإ يناوألا جيردت ١8-
 .خيرات الب ةرهاقلا . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .يواجلا دمحم قيقحت . يجرزخلا

 راد تاكرب لماك دمحم قيقحت . كلام نبا . دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست

 .م1951/ ةرهاقلا . يبرعلا باتكلا

 . يفسنلا تاكربلا وبأ ٠ -ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم - يفسنلا ريسفت تا

 . خيرات الب ةرهاقلا .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 .نامع .ناقرفلا راد .داوع دمحم .د .نآرقلا ةغل يف رجلا فورح بوانت ١

 .ماكما

 ةغللا عمجم .ةفيلخ ميركلادبع .د .ثيدحلاو ميدقلا نيب ةيبرعلا ريسيت 7

 .م15485 نامع . ةيبرعلا

 .م95١. لوبناتسا .ينادلا ورمع وبأ .عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا 5

 راد . دمحلا قيفوت يلع .د قيقحت .يجاجنزلا مساقلاوبأ .وحنلا يف لمجلا 4

 .م15856 توريب . ةلاسرلا

 رخف .د قيقحت .يدارملا مساقلا نب نسحلا .يناعملا فورح يف ينادلا ىنجلا 5

 .م19481 توريب .ةديدجلا قافآلا راد .؟"ط .لضاف دمحمو ةوابق نيدلا

 بتكلا ءايحإ راد . نابصلا يلع نب دمحم .ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح 1

 . خيرات الب ةرهاقلا . ةيبرعلا

 "امه



 لاعلادبع قيقحت .هيولاخ نب دمحأ نب نيسمحلا .عيسلا تاءارقلا يف ةجحلا 17

 .م191/1 توريب .قورشلا راد ءمركم مئاس

 . يزاغنب ةعماج .يناغفألا ديعس قيقحت .ةلجئز نب ةعرز وبأ .تاءارقلا ةجح م

 .م191/6 ابيبل

 دمحم .دو .ينسح دومحم .د قيقحت .ينزملا نيسحلاوبأ مامإلا .فورحلا 9

 .م1981 نامع .ناقرفلا راد .داوع

 قيقحت . يرابنألا تاكربلا وبأ .دودمملاو روصقملا نيب قرفلا يف دوقعلا ةيلح +

 . خيرات الب مهلوهكوتسا .رماع ةيطع .د

 .قالوب . يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع . برعلا ناسل بابل بلو بدالا ةنازخ

 ه4

 . يجناخلا ةبتكم . يطيقنشلا نيمأ نب دمحأ . عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا -7

 .م١٠191 ةرهاقلا

 ةدحتملا ةكرشلا . يبلعلا نسح مركأ .نيينامشعلاو كيلامملا رصع نيب قشمد --477

 م1985 قشمد .رشنلاو ةعابطلل

 .م15548 توريب .ةفاقثلا راد .يواح ميلس ايليإ حرش .لطخألا ناويد -44

 .ةضهنلا ةبتكم .نيساي لآ نسح دمحم قيقحت . يلؤدلا دوسألا وبأ ناويد -5

 م1554 دادقب

 ةبريدم . يسيقلا يدومح يرون . قيقحتو عمج .رفعي نب دوسألا ناويد -1

 .م914١ دادغب .ةماعلا ةفاقثلا

 .م٠156 ,رهاقلا ةيجذومنلا ةبتكملا .نيسح دمحم دمحم .د قيقحت . ىشعألا ناويد -غ/

 «فراعملا راد . "ط .ميهاربإ لضفلاوبأ دمحم قيقحت .سيقلا ئرما ناويد -48

 .م19579 ةرهاقلا

 الك



 ةرهاقلا . ةيرصملا بتكلا راد .يبركسلا ديعسوبأ ةياور .دوعلا نارج ناويد -

 .ماوالا

 ٠ .رصمب فراعملا راد .نيمأ دمحم نامعن .د قيقحت .ريرج ناويد ١959م.

 ةداعسلا ةبتكم .يئانعلا دمحم قيقحتو حرش .تباث نب ناسح ناويد

 مدها١79 .رصمب

 .م1919 ندنلب جدربمك .ليئراك حيحصت .ةمرلا يذ ناويد --7

 جزبيل - ايناملأ . يسوربلا درولا نب ميلو حيمححصت .جاجعلا نب ةيؤر ناويد -ه*
 م19

 ةيرصملا بتكلا راد .بلعث ( سابعلاوبأ ) حرش . ىملس يبأ نب ريهز ناويد -4

 .م155

 .م١/151 توريب . قورشلا راد .نسح ةزع .د قيقحت .جاجعلا ناويد هه

 .م19565 توريب .رداص راد .ةعيبر ىبأ نب رمع ناويد -

 ةفاقثلا ةيريدم .ناعطلا مشاه قيقحت .يديبزلا برك يدعم نب ورمع ناويد -هال

 .م19م- دادغب .ةماعلا

 .ما955 توريب .رداص راد . قدزرفلا ناويد هم

 ةفاقثلا ةرازو .ةيطعلا ميهاربإو ةيطعلا ليلج قيقحت .ةيليخالا ىليل ناويد -8

 م1951/ دادقب .داشرإلاو

 دادغب . يسيقلا يدومح يرون .د قيقحت . يسعقفلا ديعس نب رارملا ناويد

 مالا

 م1954 .توريب .رداص راد .لصيف يركش .د قيقحت . ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 .م195769 دادغب . يسيقلا يدومح يرون .د .قيقحت .بلوت نب رمدلا ناويد -7

 .م1976 ةرهاقلا . يندملا ةعبطم .جارف راتسلادبع قيقحت .نييلذهلا ناويد 1

 ضفف



 ركفلا راد . فيض يقوش .د قيقحت .يبطرقلا ءاضم نبا .ةاحنلا ىلع درلا 4

 .م19141/ ةرهاقلا . يبرعلا

 نسح دمحم .د قيقحت .يدابعلا مساقلا نب دمحأ .لعافلا مسا يف ةلاسر 56

 .م15419 نامع .ناقرفلا راد .داوع

 قيقحت . يقلالا رونلادبع نب دمحأ .يئاعملا فورح حرش يف ينابملا فصر

 .ما1918 قشمد .ةيبرعلا ةغللا عمجم .طارخلا دمحم دمحأ

 ةسسؤم . طوؤنرألا بيعش قيقحت . يبهذلا نيدلا سمش .ءالبنلا مالعأ ريس -51/
 .م١1985 توريب .ةلاسرلا

 رصم .يبلحلا ةبتكم .يوالمحلا دمحأ خيشلا . فرصلا نف يف فرعلا اذش 4

 ,مل 7

 . ةريسلا راد . ؟ط . يلبنحلا دامعلا نبا . بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش 8

 .ما9ا/5 توريب

 قيقحت . ليقع نب هلئادبع نيدلا ءاهب . كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش

 .م19177 توريب .ركفلا راد . ١ هط . ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم

 . كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جهنم - كلام نبا ةيفلأ ىلع ينومشألا حرش -ا١

 توريب . يبرعلا باتكلا راد .ديمحلادبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحتت

 ما

 ولجنألا ةبتكم . ديسلا نمحرلادبع .د قيقحت .كلام نبا .ليهستلا حرش 7

 .م191/37 ةرهاقلا .ةيرصملا

 بتكلا ءايحإ راد .يرهزألا هللادبع نب دلاخ .حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش الا“

 . خيرات الب ةيبرعلا

 نسح فسوي قيقحت .يذايارتسالا نيدلا يضر .ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش 4

 .م191ا/8 سنويراق ةعماج .رمع
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 رون دمحم قيقحت . يذابارتسالا نيدلا يضر . بجاحلا نبا ةيفاش حرش اه

 . خيرات الب .ةرهاقلا . نسحلا

 دمحم قيقحت .يراصنالا ماشه نبا نيدلا لامج .بهذلا روذش حرش -ا/5

 ,م956١ ةرهاقلا . ةيراجتلا ةبتكملا . ٠ ١ط . ديمحلادبع نيدلا ييحم

 قيفحت .يرزجلا نب دمحم نب دمحأ .رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبيط حرش -الا/

 .م٠196 رصم .يبلحلا يبابلا ىفطصم .عابضلا دمحم يلع خيشلا

 ييحم دمحم قيقحت .يراصنالا ماشه نبا . ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش 520

 م1951 توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . ١١ط . ديمحلادبع نيدلا

 . خيرات الب .توريب .بتكلا ملاع .شيعي نب نيدلا قفوم .لصفملا حرش 9

 .م1984 توريب ."ط .يريشقلا ملسم مامإلا .يووتلا حرشي ملسم حيحص

 دنهلا .ةيئامشعلا فراعملا ةرئاد ط .يدادغبلا جرفلا وبأ .ةوفصلا ةفص -9

 م1917 ها

 .يسدقلا ةبتكم .يواخسسلا نيدلا سمش .عساعلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا -7

 .ها17814 ةرهاقلا

 لضفلا وبأ دمحم .د قيقحت .يديبزلا ركب وبأ .نييوغللاو نييوحنلا تاقبط 8

 .م151/7 رصمب فراعملا راد . ميهاربإ

 .م981١ توريب .رداص راد .دعس نب دمحم هللادبع وبأ . ىربكلا تاقبطلا -45

 راد . ١ط .يرزجلا نب دمحم نيدلا سمش .ءارقلا تاقبط ىف ةياهنلا ةياغ م6

 .م١1948 توريب . ةيملعلا بتكلا

 ةيعكم . يحلاصلا نولوط نب دمحم .نولوط نبا لارحأ يف نوحشملا كلفلا -

 .م١1951 قشمد .يسدقلا

 .م191/9 ةرهاقلا . ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا . ؟ط .ميدنلا نبا . تسرهفلا ملال
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 ةرهاقلا . ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . يبتكلا ركاش نب دمحم .تايفولا تاوف -4

 .ماؤهم

 .م19175 نامع .ىسوملا داهن .د .ةيبرعلا خيرات يف -

 . مركلا نآرقلا

 دمحم قيقحت .نولوط نب دمحم .ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا 1

 .م1949 ةرهاقلا . نامهد

 الب ةرهاقلا .هاكرشو يبلحلا ةسسؤم .راجنلا باهولادبع .ءايبنالا صصق -97

 . خيرات

 . ”ط .نوراه مالسلا دبع قيقحن .نامشثع نب ورمع رشب وبأ .هيوبيس باتك 91

 م1941 توريب . بتكلا ملاع

 . خيرات الب .ةرهاقلا .سدقملا باتكلا راد .ميدقلا دهعلا .سدقملا باتكلا 4

 لوبناتسإ .ةفيلخ يجاح .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 م1917

 .د قيقحت .يزغلا نيدلا مجن .ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا

 .م1919/9 توريب .ةديدجلا قافآلا راد .١ط .روبج لبيئاربج

 .ةيهقفلا عورفلا نم ةيوحنلا لوصألا ىلع جرخي اميف يردلا بكوكلا -907
 م1940 نامع .داوع دمحم .د قيقحت .يونسالا نيدلا لامج مامإلا

 .م1925 توريب .رداص راد . روظنم نب نيدلا لامج . برعلا ناسل 8

 يملعألا ةسسؤم . ؟ط . ينالقسعلا رجح نب دمحأ .نازيملا ناسل 8

 .م١191/1 توريب .تاعوبطملل

 الب .ءاضيبلا رادلا . ةفاقثلا راد . ناسح مامت .د .اهابمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ٠

 . خيرات

 الل



 ملاع .فرش دمحم نيسح .د قيقحت . ينج نبا .ةّيبرعلا يف عمللا ١

 .م919/4١ ةرهاقلا . بتكلا

 .نيكزس داؤف دمحم قبقحت .ىّنئملا نب رمعم ةديبع وبأ .نآرقلا زاجم

 .ما955 ةرهاقلا . يجناخلا

 فراعملا راد .نوراه مالسلادبع قيقحت . بلعث سايعلا وبأ . بلعث سلاجم ١٠

 .م1948 رصع

 يدجنلا يلع قيقحت . ينج نبا .تاءارقلا ذاوش هوجو نييسبت يف بستمملا -4

 ,ها185 ةرهاقلا .يمالسإلا ثارتلا .ليعامسإ حاتفلادبعو راجنلا ميلحلادبعو

 .ةينامحرلا ةعيطملا .هيولاخ نبأ .عيدبلا باتك نم نآرقلا ذاوش يف رصتخم ٠

 . م514١ ةرهاقلا

 .م1954 رصمب فراعملا راد .فيض يقوش .د .ةيوحتلا سرادملا

 قيقحت .نانك نب ىسيع نب دمحم .ةيحلاصلا خيرات يف ةيسدنسلا جورملا 7

 .م191419 قشمد .ةميدقلا راثآلا ةيريدم .نامهد دمحأ دمحم

 دمحم قيقحت .يدوعسملا يلع نسحلا وبأ .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 .م1954 ةرهاقلا .ةيراجتلا ةيتكملا . ديمحلادبع نيدلا ىيحم

 .خيرات الب .توريب .رداص راد . لبتح نب دمحأ مامإلا .دمحأ مامإلا كدئسم ل8

 ديسلا ديمحلادبع قيقحت «يزرطملا حتفلا وبأ .وحنلا ملع يف حابصملا

 . خيرات الب .ةرهاقلا .بابشلا ةبتكم .١ط . بلط

 .يبلش هدبع ليلجلادبع قيقحت .جاجزلا قاحسإ وبأ .هبارعإو نآرقلا يناعم -

 .م1955 ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلل مكعمتةماعلا ةئيهلا

 ةعيهلا . يتاجن دمحأو ىبلش هدبع ليلجلادبع قيقحت .ءارفلا .نآرقلا يناعم -5

 .م1555 ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلل ةماعلا

 اليل



 .يعافرلا ديرف دمحأ قيقحت .يومحلا توقاي نيدلا باهش .ءابدألا مجعم

 .م1955 يبابلا ىسيع

 .م1919 توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .يومحلا توقاي .نادلبلا مجعم 4

 .ةيمشاهلا ةبتكملا .ةلاحك اضررمع .ةئثيدحلاو ةميدقلا برعلا لئابق مجعم -6

 .م1949 قشمد

 ةبتكملا .يقابلادبع داؤف دمحم . ميركلا تآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -

 .م19854 لوبئاتسا . ةيمالسإلا

 ب يد . كنسنو يآ . فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ظافلال سرهفملا مجعملا 07

 .ماقلكا نديل - ليرب .يقابلادبع داؤف دمحم «جنسنم

 م1969 قشمد .ةيبرعلا ةبعكملا .ةلاحك اضر رمع .نيفّلؤملا مجعم -4

 دمحم قيقحت .يراصنالا ماشه نبا . بيراعألا بتك نع بيِبّللا ينغم -

 . خيرات الب .ةرهاقلا . يبلحلا ةبتكم :ديمحلادبع نيدلا ىيحم

 دمحم قيقحت .نولوط نب دمحم .نامزلا ثداوح يف نألخلا ةهكافم

 .م1955 ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلل ةيرصملا ةسسؤملا . ىفطصم

 نيدلا ردب دمحم قيقحت .يرشخمزلا مساقلا وبأ .ةيبرعلا ملع يف لصفملا

 . خيرات الب . توريب .ليجلا راد .؟ط .يبلحلا

 .دومحم ينيعلأ مامإلا .ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا

 . بدآلا ةنارخ شماه

 راد . ةميضع قلاخلا دبع دمحم قيقحت .دّربملا دمحم سابعلا وبأ . بضتقملا ١

 .ها١؟م5 ةرهاقلا .رشنلاو ةعابطلل ريرحتلا

 ثوحبلا راد .يروبجلا هلئادبعو يراوجلا دمحأ قيقحت .روفصع نبا . برقملا 4

 .م١151/1 دادغب .ةيملعلا
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 رصمب فراعملا راد . ينميملا زيزعلادبع قيقحت .ءارفلا .دودمملاو صوقنملا 1

 م7

 قيقحت .يسلدنالا نايح وبأ .ناسحإلا ةياغ حرش يف ناسحلا تكلا -5
 .م1986 توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .يلتفلا نيسحلادبع .د

 .م1961 لوبتاتسإ .يدادغبلا اشاب ليعامسإ .نيفراعلا ةيده ١7

 دمحم قيقحت . يطويسلا نيدلا لالج .عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه -4

 .هازا 51 ةرهاقلا .ةداعسلا ةعيطم .ىناسغلا نيدلا ردب

 قيقصحت . يطويسلا نيدلا لالج .عماوجلا عمج حرش يف عماوهلا عمه 8

 تيوكلا .ةيملعلا ثوحبلا راد .مركم ملاس لاعلادبعو نوراه مالسلادبع

 ماكاو

 ةيناملألا نيقرشتسملا ةيعمج .يدفصلا نيدلا حالص .تايفولاب يفاولا -

 .ملوك؟

 قيقحت .ناكلخ نب دمحأ نيدلا سمش .نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 .م19148 ةرهاقلا .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم . ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم

 تايرودلا
 بتكم - م151/ا/ لوألا ءزجلا .رشع سمانا دلجملا .يبرعلا ناسللا ةلجم ١-

 . طابرلاب يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنت

 زومت .ةعبارلا ةنسلا . ١4 «1 ددعلا .يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ١

 .م981١ لوألا نوناكو

 .م15117 ةنسل . يناثلا ددعلا . يناثلا دلجملا .ةيقارعلا دروملا ةلجم -'

 اكونت





 ق4طوانعنوعأ

 1 طقم ءلتاعل ياتعواتمو 0 8هوردج أ ونفط وسم ان عفا 1ن1عو طال طع

 اعمسصعل آ[مدقسس كطعتلعط ةىلخ ظزم اقتتال ظنم ةفطسعل هل-8هدءوجبت لح 1آ2ةصدقكطوأ

 ةا-كطمم أ, هال طم هه ملق* جلا طد«نم 8-21هوئوجأ, طم ل1عغل آه 950 خذ.

 "1ع طمماع ذك هه ا26عممعامأمو 01 8052ه 1ربوط (تعمهمتما1عق1 1ن1ع5 طال طع

 1عوصعل ةصقسم 35طعتتللط 1لكمطفستسمعل ظذم مطلن]-1ةطمسقم 2ل-8هوءوتأ هل -

 1]ددسفمطوأ 21-كطم2أ ذل, عال -[طصموم ه5 ةطقسصك جل ادزم 8-31 هددها. 119 ءلتاتمل

 هؤ اطلق طمماع طقف طععو لممع ذم مدعتمل ةداكلسدعما 01 طع ءويلععتمعمأاك 108

 رحب الكاش. لعورعع. 31 >هكلع طقك م20عععلعل زم اتم دقتق لطئعععلملت 5600

 ةسل ءلئاتمسع.

 3و ةطنلإل طق اهعاتلعل 3 طلمععدمطرب ه6 طع ةيتاطم» 02 8هوروج ا زلهط (تعمهسمت 2 انعق]

 رسساعد هنن 2 للوءانووتمم 06 طنق طوماإع ةمهنع مقعاك 01 هطتعا »عع مومطاتمطعل طوع 12

 فمطقسا-11301 ة1-1ةلط]ت ذم 21-آنكدص ةا-فعوطت ]هنددقل ذص 7.

 مقعع اطقأ 1 ه]لععل ةطونأغ اطغ ةتتاطم» ه2 ءعياتعقالم» 064 805,3 ذإوط

 تردسسقم 0عد1 آد1ع5 قمل ممزسأعل هانا اطقأ طع 0عامدععل م طع 8ومعو دعطمما ه5

 عمسصتسسمم. '[طغص 1 لت5هن55عل طتق طماع ؟طتعط اصعاتلعق مدمعع اطقص 5ءعصاا

 [هتع ءككقمصاعد, طمغ غ6 مدعداتنم» اطغع دنطوللتقم ة5ءءاتمصمك هطتعط هلعص

 زماعممتمعاع ىتاط طع مدقتس كطقماععك. "1ع ةتاطمع طععزم طلو طهماع هتاطق ط8ع1

 دمع ملم عانمص ذم هطتعاط طع ءءعماقتمك طلق ةممعموعط ةمل هطزءءاتالعك قمل اطعم

 مكمجع0 هند 10 طع ءطقماعمو ن6 طع طماع. آه طع طعوأ طممأعع طع لعد]ا بيذاط مقكعاك

 هز ةمعععط ةمل اطغ داعصك 0 ءوعاط مهعع ةقل اطعص ل15كل55ع0 منع همممولةمدك ةظل

 طع هبمجلك رعامأعل ام تعمت. '1طعص طع للكءاتووع0 اطع مهمدماتسو, اطع ءءاقانالع

 اح



 طعومماتهك, م10معع هماتسك, 0220205580096 م20201025, 5010215 م:66ع0ع0 طإن ه

 لعطمتع ةعانعاع, ةمل ةمهللإب طع ممووعؤوزؤع ءقكع. طعم طع طتصصعل ام مةتكلضع

 هال هووتذ ه6 ونطق طاتمسم هاطتعط ةمعاسلع طع وزرع اعئسلك 02 ممانم, 0131 انتقل

 طع مععقععأ مهععاداتمع ماسمل, طع مععقععإ ؟عصتصتصع ماسعمل, اطع املععاتسهطاعر

 “طع 5جع طتصلو 0غ ؟ءهعط”, طع ؟70]-عملعل ممعووصت !عدمع. 1ع اطفقع طع

 ةمدصع هاطعع ةرصتمعات ءةل]ز" -ءعادنعل (هرذعم ددعط ةك طع ؟08ع1-عملعل ممانصك, طع

 معمم ءاع ممانم “طع ممانص ءملتمو ببتاط زئ3* ةمل اطغ ععمتاتاع ؟ع]قاعل ام اطغع

 1اصأ معمدمم دتصواتامع “زند”. '[طعمد اطع 0عهلا 81( طع مهمات 5601630ع “ء]قلنذع*“

 ةمل هاطعع ءاعوومأ :همزع5 دنع 25 طع وان طز ءءاراطع موعلتعوأع, طع امعمطتم]عاع

 ؟عرطو معمعلتمع اطعم, ةصق اطع مههاتءاعو 5011060 إن ممالقك اقص ا©طع ةعءاندةأناع

 ءدمع. آه ة0لئ16هم طع للؤوبووعل اطع ؟ءمط ةعماعمعع “ءاهاتذع”, ةامعاتمع ؟تاط اطع

 ةانطزوعأب اطعرب طع ةانطزععأ 02 3 مهقواتلع ؟مءرط, طع 720ععاتم ةطتلتاوبب هل مورمسصتقمل

 رععطو ةتل اطع مدعاتعاعد 2011هعل0 طؤن 2 لععط دم طع مععقعلأا اعضكع تاط 3 طم

 ؟مبعا "1دطعت” هع جد رذوم 06 ستعوءءعمعع 2غ طع عمل.

 8ع لعب ماعل ج كمماعع غم تمرصم]عدتعماك زطعمع طع ءعياقتمعا اطع 20زءءاتالعقر

 طع ذم-ةممموتاتمص هماتص, 5زيممسعاتعما زمتمتمو, ةسل صمطقةأو. ةقاعع لعقلتمع

 وتتط اطع همدطدتمهأتا ع, ةعءات5د 0976 ةصل ععصتالالع هققعك ةصل هاطعع امملعو ؟طقعط

 طع هممقزلعرعل تمرطرب هغ للؤعتدوتمنق, طغ ءمصعانلع4م اطغ طوماع كتلط ةهدمع

 مةملعاعد.

 طع ةباطمو لعفلا طيتاط هلا اطعدع اممتعع ذم ه ةأمدماع, ءككعقع طمقمتعك, ع1 0[

 مسسماتعدانمد ةصل [ععاطمرم امع لتك[عععمععك هآ ععدستمتةئادمك ةمل اطعام ءمدكاتءانمع

 زماعمعاماتممس. آملععل, ذغ تبعمع اطعدع ءطقعةعاعقكاتعو هع اطع ةهملع هيطتعط

 ىيعماستمعءل ممع ام ةمحطقعلع هم ءلتتتمو ل1. 1 طقألع ةصه]إ926ع0 اطع هنو ءالاققأ

 زمامعأ ءممزعد هأ طع هتقصتتكهكمأ ةمل عوام طاتقطعم ؛طعتع ةباطمءىطتم.

 1م



 فك طع همقمانكعرتمأ معو 1م ؟ةعالتاملع عمةمصسسقت, ]1 طقأع لع ماعلا 3 كقماعتك

 ام اطتو اددانع ص هج 2 عرصمأ 6 ة2عئاتاهتع ةخعدط 0ءدصسقت 2 065أاغ50 هك طقق

 ءمي38ع0 طماط اطع ةهعاعمسأ5ك ةمل طع مجمل عت.

 اتا عومجل ام ءلئانمع, 1 طقتنع 0110860 مدن مم0ءعععووموو ذه اطقأ 1 طقتنع

 اعقمدعوتطعل طع ابو همراعك ه2 طع مهما 523 مغ ةقل كعمل ع0 اطع 0505 ة

 طع ةصاتودتانعو ذم اطع اعجأ. 1 ةعدنعل طع 0102 همرإل ةك اطع هوتمقل ةمل

 ءمرصمةتعل ةصل ءمصطقماعل اطع ابو هممأعد ةمسل مماماعل هانا طع لت[ عععمعع5

 طعسمعم اطعم ص اطع مدهتعتل2] 20185.

 1 ةذمعاعل هنغ طمودصتع ؟ةموعق, طع ممممطعأو ه20130مقل ةنتق طع المعد هآ

 ممعامب زم طع عزك ةهل مقلع 2 دطمرعع اهوعدماطو ه2 طع مقمصعو ؟طعاطع# اطغإل

 معراقتم ام ذملتك1لنق15 هز م اهتاعو. ]1 طفح ع 3150ه ععقعجعل اطع عموتس دمعت ةل5 5

 معمل ممعل ذه طع طمملع م اطعتع هءتئتم ةهل 200عل دهودع تمدحستعماك 10 مالا

 رت عطغ ددمع ؟هايلغك ذم اطغ اعز هع ام ءعماقتم 50206 ءمد1أن 51005 0510 1511 نم 2 عمم

 هر 1م لتقءات55 هم هلمتمم ت/طتعا اطع ةناطمع [هملع 605 ععدصأعل.

 طمهلاإل 1 طقكتع ميعمةعع0 همدوتمءعطعممأالء اصلعرععد 10 عمتلع طع ععملعضج ممقلطتنمو

 وعمهعمتع اصلعرعد 10غ امععمتع ؟؟عمدعم, اطغ مهممطعأ'5 اع10135[201, ؟عموعر 237065 هل

 ملص عمك. 1 ءمدعان0عل اطع طعوزك تتلط 2 طتطانموعمطإل هأ طع :عاعععمعع 00لكك

 ةمل معلولتءدلو هطتعا 1 طقأع لعهتتم انممص ؟هع دحزن [عقعقكتأل.

 ؟ مال


